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Hutbetu’l-Hâce 

9 
Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan 

yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, 
amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet 
verdiğini kimse saptıramaz. O'nun saptırdığını da kimse doğru 
yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ibadete layık 
hak ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet 
ederim ki, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın kulu 
ve rasûlüdür. 

َ َحقَّ تَُقاِتِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَْنُتْم  َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللَّ
 ُمْسِلُمونَ 

“Ey iman edenler! Allah'tan nasıl sakınmak gerekirse 
öyle sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün.” (Al-i 
İmran; 102) 

اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة  النَّاُس َها َياأَيُّ 
َ الَِّذي  ا َوِنَساءا َواتَُّقوا اَّللَّ َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاَلا َكِثيرا

ا َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا  َتَساَءلُوَن ِبِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللَّ
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“Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da 
eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten 
rabbinizden sakının. Kendisi adına birbirinizden dileklerde 
bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de 
sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir.” 
(en-Nisâ; 1),  

ا  َ َوُقولُوا َقْوَلا َسِديدا يُْصِلْح  *َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللَّ
َ َوَرُسوَلهُ َفَقْد  َلُكْم أَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَّللَّ

ا ا َعِظيما  َفاَز َفْوزا

“Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve dosdoğru söz 
söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, 
günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve rasûlüne itaat 
ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur.” (el-Ahzâb; 70-
71) 

Bundan sonra, Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah’ın 
Kelam’ı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her 
sonradan çıkarılan şey bid’attir ve her bid’at sapıklıktır. Her 
sapıklık da ateştedir. 

Kâfirlerin pandemi iddiaları Allah’ı ve rasulünü tasdik etmek 
ve yalanlamak hususunda bir imtihandır. Allah Teâlâ şöyle 
buyurmuştur: 

“Allah ve Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman, iman 
etmiş bir erkek ve iman etmiş bir kadına o işi kendi 
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isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah’a ve 
rasûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” 
(Ahzab 36) 

“Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Rasul’e gelin!” 
denildiği zaman münafıkların senden tam bir yüz çevirişle 
yüz çevirdiklerini görürsün. Onlara kendi elleriyle sundukları 
şey sebebiyle bir musibet geldiği zaman nasıl olacak?! 
Sonra sana gelerek: “Biz ancak iyilik etmek ve ara bulmak 
istedik!” diye Allah’a yemin ederler. İşte onlar öyle 
kimselerdir ki Allah onların kalplerindekini bilir. O halde 
onlardan yüz çevir, onlara öğüt ver ve kendilerine nefisleri 
hakkında etkileyici söz söyle.” (Nisa 61-63) 

“Hayır! Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan 
anlaşmazlıklarda seni hakem yapıncaya ve sonra senin 
hükmünden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymadan tam bir 
teslimiyetle teslim oluncaya kadar iman etmiş olmazlar!” 
(Nisa 65) 

“Allah'a ve rasul'e inandık ve itaat ettik” diyorlar; 
ondan sonra da içlerinden bir gurup yüz çeviriyor. Bunlar 
inanmış değillerdir. Onlar, aralarında hüküm vermesi için 
Allah'a ve rasulüne çağırıldıklarında, bakarsın ki içlerinden 
bir kısmı yüz çevirip dönerler. Ama eğer hak kendi lehlerine 
ise, ona boyun eğip gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var; 
yoksa şüphe içinde midirler yahut Allah ve Resûlünün 
kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? 
Hayır, asıl zalimler kendileridir! Aralarında hüküm vermesi 
için Allah'a ve Resûlüne davet edildiklerinde, müminlerin 
sözü ancak “İşittik ve itaat ettik” demeleridir. İşte asıl bunlar 
kurtuluşa erenlerdir. Her kim Allah'a ve rasûlüne itaat eder, 
Allah'tan korkar ve O'ndan sakınırsa, işte asıl bunlar 
mutluluğa erenlerdir.” (Nur 47-52) 
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Hastalık Bulaşması Yoktur Hadisi 

Mütevatirdir, İnkârı Küfürdür 

1- İbn Ömer Radiyallahu Anhuma Hadisi 

Abdullah b. Ömer radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

ْؤُم ِفي َثََلَثٍة اْلَمْرأَِة ََل َعْدَوى َوََل ِطَيَرَة َوإِ  نََّما الشُّ
ارِ  َواْلَفَرِس   َوالدَّ

“Hastalık bulaşması ve tıyera (kötümserlik) yoktur. 
Uğursuzluk/bereketsizlik ancak üç şeydedir: Atta, kadında 
ve evde.”1 

İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan: “Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 َيا َفَقاَل  َرُجل   ِإَلْيهِ  َفَقامَ  َهاَمةَ  َوََل  ِطَيَرةَ  َوََل  َعْدَوى ََل 
ِبُل  َفَتْجَرُب  اْلَجَرُب  ِبهِ  َيُكونُ  اْلَبِعيرُ  اَّللَِّ  َرُسوَل   َذِلَك  َقاَل  اْْلِ
َل  َب أَْجرَ  َمنْ  اْلَقَدرُ   ؟اْْلَوَّ

                                                

1 Sahih. Buharî (2858, 5093, 5094, 5753, 5772) Muslim (2225) 
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“Hastalık bulaşması yoktur. Uğursuzluğa yormak 
yoktur. Baykuşun intikam için ötmesi yoktur.” Bir adam kalktı 
ve dedi ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Uyuzlu olan deve diğer develeri uyuz 
ediyor.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Bu kader ile olmaktadır. İlkini uyuz eden kim?”2 

2- Cabir Radiyallahu Anh Hadisi 

Cabir radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: 

 ََل َعْدَوى َوََل َصَفَر َوََل َهاَمةَ 

 “Hastalık bulaşması, safer (karın yılanı) ve baykuş 

(intikam için ötmesi) yoktur.”3  

Cabir radiyallahu anh’den diğer lafzı şu şekildedir: 

 ُغوَل  َوََل  ِطَيَرةَ  َوََل  َعْدَوى ََل 

“Hastalık bulaşması yoktur, uğursuzluğa yormak 

                                                

2 Hasen ligayrihi. İbn Ebî Şeybe Kitabu’l-Edeb (163) İbn Ebî Şeybe 
Musannef (5/310) Ahmed (2/25) İbn Mâce (86, 3540) 

3 Sahih. Muslim (2220) 
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yoktur ve gûl (kılık değiştiren çöl cini) yoktur.”4 

3- Ebu Hureyre Radiyallahu Anh Hadisi 

Ebû Hureyre radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

َوِفرَّ ِمَن  َوَلَ َصَفرَ َوَلَ َهاَمَة  َلَ َعْدَوى َوَلَ ِطَيَرةَ 
 الَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن اْلََسدِ 

“Hastalığın bulaşması, kötümserlik, baykuş 
(baykuşun intikam için ötmesi) ve Safer (karın yılanı) yoktur. 
Cüzzam hastasından, tıpkı aslandan kaçar gibi kaç”5 

Ebû Hureyre radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

َفَقاَم  َثََلثاا َقاَل  ََل يُْعِدي َشْيء  َشْيئاا اََل يُْعِدي َشْيء  َشْيئا 
 َتُكوُن ِبِمْشَفِر اْلَبِعيِر أَْو ِإنَّ النُّْقَبةَ  اَل َيا َرُسوَل اَّللِ َفقَ  أَْعَراِبي  

ِبَل َجَرباا َقاَل َفَسَكَت َساَعةا ثُمَّ َقاَل َما  ِبَعْجِبِه َفَتْشَتِمُل اْْلِ
َل ََل َعْدَوى َوََل َصَفرَ   َوََل َهاَمَة َخَلَق اَّللُ ُكلَّ  أَْعَدى اْْلَوَّ

                                                

4 Sahih. Muslim (2222) 
5 Sahih. Buhârî (5707) 
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 َفَكَتَب َحَياَتَها َوَمْوَتَها َوُمِصيَباِتَها َوِرْزَقَها َنْفٍس 

“Hiçbir şey diğer bir şeye hastalık bulaştırıcı değildir, 
hiçbir şey diğer bir şeye hastalık bulaştırıcı değildir” Bunu üç 
defa söyledi. Bir bedevi kalkıp dedi ki: “Ey Allah’ın rasulü! 
Devenin dudağında veya kuyruğunda uyuz izi bulunur da, sonra 
devenin her tarafını uyuz kaplar.” Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem bir müddet sükût etti, sonra şöyle buyurdu:  

“Peki, ilkini kim bulaştırdı? Hastalık bulaşması yoktur, 
baykuş (baykuşun intikam için ötmesi) yoktur ve safer (karın 
yılanı) yoktur. Allah her can için hayatını, musibetini ve 
rızkını yazmıştır.”6 

Taberânî’nin Mu'cemu'l-Evsat’ta rivayet lafzı şöyledir: 
Ebu Hureyre radiyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem buyurdu ki: 

ِبُل  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا أَْعَراِبي   َفَقاَل  َشْيئاا َشْيء   يُْعِدي ََل   اْْلِ
َمالِ  ِفي َتُكونُ  َباءِ  ِمْثَل  الر ِ  أَوْ  وِبَشَفِتهِ  اْلَبِعيرُ  ِفيَها َفَيَقعُ  الظ ِ
 ِإَلَّ  َبِعير   ِفيَها َيْبَقى َفَما اْلَجَرِب  ِمنَ  النُّْقَبةِ  ِمْثُل  َذَنِبهِ  ِبَعْجِب 
 َوَقَدر   َعاَهة   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َفَقاَل  َجِرَب؟

                                                

6 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ahmed (2/327) İbn 
Hibban (13/488) Tahavî Şerhu Meâni'l-Âsâr (4/308) Ebû Ya'lâ (10/500) 
el-Elbani es-Sahiha (1152) 
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 “Hiçbir şey diğer bir şeye hastalık bulaştırıcı 
değildir.” Bir bedevi dedi ki:  

“Ey Allah’ın rasulü! Kumda ceylan gibi koşan devenin 
dudağına veya kuyruğuna uyuz izi isabet ediyor, sonra uyuz 
olmadık deve kalmıyor.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
buyurdu ki: 

“Bu zayıflık ve kader sebebiyledir.”7 

4- Enes Radiyallahu Anh Hadisi 

Enes radiyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: 

اِلحُ  الَفْألُ  َويُْعِجُبِني ِطَيَرةَ  ََل وَ  َعْدَوى ََل   الَكِلَمةُ  الصَّ
 الَحَسَنةُ 

“Hastalığın bulaşması ve kötümserlik yoktur. Uygun 
yorum (güzel söz) hoşuma gider.”8 

5- Sa’d b. Ebi Vakkas Radiyallahu Anh Hadisi 

Sa’d b. Ebi Vakkas radiyallahu anh’den: Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittim: 

                                                

7 Sahih. Taberânî Mu'cemu'l-Evsat (6766) 
8 Sahih. Buhârî (5756, 5776) Muslim (2224) 
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َيَرةُ  َتُك  َفِإنْ  َهامَ  َوََل  ِطَيَرةَ  َوََل  َعْدَوى ََل   َشْيءٍ  ِفي الط ِ
 والدار َواْلَفَرِس  اْلَمْرأَةِ  َفِفي

“Hastalık bulaşması, kötümserlik ve baykuş 
uğursuzluğu yoktur. Eğer bir şeyde uğursuzluk varsa 
kadında, atta ve evde olur.”9 

Ahmedin rivayetinde şu ziyade vardır: 

 كان وإذا تهبطوا فَل بأرض بالطاعون سمعتم وإذا
 منه تفروا فَل بها وأنتم بأرض

“Bir yerde tâun olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. 
Sizin bulunduğunuz yerde olursa oradan kaçmak için 
çıkmayın.” 

6- İbn Abbas Radiyallahu Anhuma Hadisi 

İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan: “Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا أَْعَراِبي   َفَقاَل  َعْدَوى ََل   َعَلْيهِ  اَّللَّ
                                                

9 Sahih. İbn Hibbân (13/497) Ahmed (1/180) Ziyau’l-Makdisi el-
Muhtare (3/162) Ebû Ya'lâ (2/126) Bezzar (3/290) el-Elbani es-Sahiha 
(789) 
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اةَ  َنْأُخذُ  َفِإنَّا َوَسلَّمَ   َفَتْجَرُب  اْلَغَنمِ  ِفي َنْطَرُحَهافَ  اْلَجِرَبةَ  الشَّ
ُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َفَقاَل   أَْجَرَب  َمنْ  أَْعَراِبيُّ  َيا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ
َل   !اْلَوَّ

“Hastalık bulaşması yoktur.” Bir bedevî dedi ki: “Ey 
Allah’ın rasulü! Biz uyuz koyun alıyoruz, sürüye katıyoruz, onlar 
da uyuz oluyorlar?” Nebî sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Ey bedevi! Peki, ilkini uyuz eden kimdir?”10 

7- İbn Mes’ud Radiyallahu Anh Hadisi 

İbn Mes’ud radiyallahu anh’den: “sallallahu aleyhi ve 
sellem aramızda kalktı ve şöyle buyurdu: 

 الَبِعيرُ  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا أَْعَراِبي   َفَقاَل  َشْيئاا َشْيء   يُْعِدي ََل 
ِبُل  َفَتْجَرُب  نُْدِبنُهُ  اْلَحَشَفةِ  أَْجَرُب  ِ  َرُسولُ  َفَقاَل  ُكلَُّها اْْلِ  اَّللَّ
ُ  َصلَّى َل؟ أَْجَرَب  َفَمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ  َوََل  َعْدَوى ََل  اْلَوَّ

                                                

10 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih.  Ebû Ya'lâ (4/221) 
Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (11/335, 12/61) Ahmed (1/269) İbn Mâce 
(3539) Bezzar (11/69) Taberânî (11/238) İbn Vehb el-Cami (633) el-
Elbani es-Sahiha (782) 
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ُ  َخَلَق  َصَفرَ   َوَمَصاِئَبَها َوِرْزَقَها َحَياَتَها َوَكَتَب  ٍس َنفْ  ُكلَّ  اَّللَّ

“Hiçbir şey bir şeye hastalık bulaştırmaz.” Bir bedevi 
dedi ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Uyuzlu bir deveyi sürüye katıyoruz, 
bütün develeri uyuz ediyor.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem buyurdu ki: 

“İlkini uyuz eden kim? Hastalık bulaşması yoktur, 
safer yoktur. Allah her nefsin hayatını, musibetini ve rızkını 
önceden yazmıştır.“11 

8- Ebu Said el-Hudrî Radiyallahu Anh Hadisi 

Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh’den: Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 اْلَمْرأَةِ  َفِفي َشْيءٍ  ِفي َكانَ  َوِإنْ  ِطَيَرةَ  َوََل  َعْدَوى ََل 
ارِ  َواْلَفَرِس   َوالدَّ

“Hastalık bulaşması yoktur, uğursuzluk yoktur, eğer bir 

                                                

11 Sahih. Ahmed (1/440) Tirmizî (2143) Ebû Ya'lâ (9/112) İbn Asakir 
Tarih (64/136) İbn Ebî Şeybe Musned (339) Ebû Ya'lâ (9/112) İbn 
Tahman Meşyeha (85) el-Elbani Es-Sahiha (1152) 
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şeyde uğursuzluk olsaydı kadında, atta ve evde olurdu.”12 

9- Ali b. Ebi Talib Radiyallahu Anh Hadisi 

Ali b. Ebi Talib radiyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 َحق   َواْلَعْينُ  ِجدَّ  َوََل  َهامَ  َوََل  ِطَيَرةَ  َوََل  َعْدَوى ََل 

“Hastalık bulaşması yoktur, uğursuzluk yoktur, baykuş 
(intikam için ötmesi) yoktur. Cidd (şans) yoktur, nazar 
haktır.”13 

Yine Ali b. Ebi Talib radiyallahu anh’den şu şekilde rivayet 
edildi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ا  ََل يُْعِدي َسِقيم  َصِحيحا

“Hasta olan sağlıklı olana hastalık bulaştırmaz.”14 

                                                

12 Sahih ligayrihi. Tahavî Şerhu Meâni'l-Âsâr (4/314) Ebu Nuaym 
Tarihu İsbehan (s.117, 293) Taberî Tehzibu’l-Asar (1276) 

13 Sahih. Taberî Tehzibu’l-Asar (1248) İbn Vehb el-Cami (639) Ebu 
Zur’a Fevaidu’l-Muille (114) 

14 Hasen. Tahavî Şerhu Meâni'l-Âsâr (4/307) Taberî Tehzibu’l-Asar 
(1247) Ebû Ya'lâ (1/340) 
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10- Saib b. Yezid Radiyallahu Anh Hadisi 

Saib b. Yezid radiyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 َهامَ  َوََل  َصَفرَ  َوََل  َعْدَوى ََل 

“Hastalık bulaşması yoktur, Safer (karın yılanı) yoktur, 
baykuş (baykuşun intikam için ötmesi) yoktur.”15 

11- Ebu Umame Radiyallahu Anh Hadisi 

Ebu Umame radiyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 َهامَ  َوََل  َصَفرَ  َوََل  َعْدَوى ََل 

“Hastalık bulaşması yoktur, Safer (karın yılanı) yoktur, 
baykuş (baykuşun intikam için ötmesi) yoktur “16 

12- Abdullah b. Amr el-As Radiyallahu Anhuma 

Hadisi 

Abdullah b. Amr b. el-Âs radiyallahu anhuma’dan: 

                                                

15 Sahih. Muslim (2220) Ahmed (3/449) Taberanî (7/149) Fesevi 
Marife (1/171) Taberî Tehzibu’l-Asar (1268) el-Elbani es-Sahiha (785) 

16 Sahih. Tahavî Şerhu Meâni'l-Âsâr (4/309) Taberânî (8/184) 
Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (1551) Taberî Tehzibu’l-Asar (1273) 
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Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 حق والعين حسد وَل هامة وَل طيرة وَل عدوى َل

“Hastalık bulaşması yoktur. Uğursuzluk yoktur. 
Baykuş (baykuşun intikam için ötmesi) yoktur. Hased 
yoktur. Nazar değmesi ise haktır.“17 

13- Umeyr b. Sad Radiyallahu Anh Hadisi 

Umeyr b. Sa’d radiyallahu anh’den: Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

 َهاَمةَ  َوََل  ِطَيَرةَ  َوََل  َعْدَوى ََل 

“Hastalık bulaşması yoktur. Uğursuzluk yoktur ve 
baykuş (baykuşun intikam için ötmesi) yoktur.”18 

14- Ebu Atiyye el-Eşcaî Rahimehullah Hadisi 

Ebu Atiyye el-Eşcaî rahimehullah dedi ki: “Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 َعَلى اْلُمْمِرُض  َيُحلَّ  َوََل  َصَفرَ  َوََل  امَ هَ  َوََل  َعْدَوى ََل 
                                                

17 Sahih ligayrihi. Ahmed (2/222) 
18 Hasen ligayrihi. Buhârî Tarihu’l-Kebir (6/531) Ebû Ya'lâ (3/152) 

Taberânî (17/54) İbn Kani Mu’cem (740) İbn Asakir Tarih (46/479) 
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 َوَما اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا َفَقالُوا َشاءَ  َحْيُث  اْلُمِصحُّ  َوْلَيْحُللِ  اْلُمِصح ِ 
 أَذاى ِإنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  َفَقاَل  َذاَك؟

“Hastalık bulaşması yoktur, baykuş (intikam için 
ötmesi) yoktur, Safer yoktur. Hastalıklı olanı sağlıklı olanın 
yanına sokmayın. Sağlam hayvanlar ise istediği yerde 
dolaşıp otlayabilir.” Dediler ki:  

“Bu neden böyle oluyor ey Allah’ın rasulü!” Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Çünkü bu eza verir.”19 

Beyhakî’nin rivayetinde Ebu Atiyye bunu Ebu Hureyre 
radiyallahu anh yoluyla Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’den rivayet etmiştir. Nitekim Suveyd el-Hadesani ve 
Mus’ab ez-Zubeyrî’nin Muvatta rivayetlerinde de Ebu Hureyre 
radiyallahu anh tarikiyle gelmiştir. 

15- Abdurrahman el-Muzenî Radiyallahu Anh Hadisi 

Abdurrahman b. Ebi Umeyra el-Muzenî radiyallahu 
anh’den: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den beş şeyi 
ezberledim: 

                                                

19 Sahih ligayrihi. Malik Muvatta (2/946) İbn Vehb el-Cami (628) 
Beyhakî (14240) 
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 ستين شهرين يتم وَل عدوى وَل هامة وَل صفر َل
 الجنة ريح يرح لم تعالى اَّلل ةذم خفر ومن يوما

“Safer yoktur, baykuş (intikam için ötmesi) yoktur, 
hastalık bulaşması yoktur. İki ay altmış günü tamamlamaz. 
Kim Allah’ın zimmetini ihlâl ederse cennetin kokusunu 
alamaz.”20 

16- Ebu Bekr Radiyallahu Anh’den Mevkuf 

Abdurrahman b. el-Kasım rahimehullah, babası (el-Kasım 
b. Muhammed) rahimehullah’tan rivayet ediyor: 

قِدَم َعَلى أَِبي َبْكٍر َوْفد  ِمْن َثِقيٍف َفأُِتَي ِبَطَعاٍم َفَدَنا 
اُء َيْعِني اْلُجَذاَم َفَقاَل َلُه أَبُو  ى َرُجل  ِبِه َهَذا الدَّ اْلَقْوُم َوَتَنحَّ

نُُه  َفَدَنا َفَقاَل ُكْل َفأََكَل َوَجَعَل أَبُو َبْكٍر َيَضُع َيَدُه َبْكٍر ادْ 
 َمْوِضَع َيِدهِ 

Ebu Bekr radiyallahu anh’e Sakif’ten elçiler geldi. Onlara 
yemek getirildi. Topluluk sofraya yanaştı, cüzzamlı bir adam ise 
uzak durdu. Ebu Bekr radiyallahu anh ona:  

                                                

20 Hasen ligayrihi. İbn Ebî Âsım el-Âhad ve'l-Mesânî (1130) 
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“Onu yaklaştırın” dedi, o da yanaştı. Ona: “Ye” dedi, o da 
yedi. Ebu Bekr radiyallahu anh onun elini koyduğu yere elini 
koymaya başladı.”21 

17- Ömer Radiyallahu Anh’den Mevkuf 

Abdullah b. Cafer radiyallahu anhuma dedi ki:  

 َفُيعطيه الماءُ  فيه ِباِْلناء يُؤَتى الَخط اب بنَ  ُعَمر َرأَيُت 
ا  ِمنهُ  َفَيشَرُب  الَوَجعُ  َذِلَك  فيه أَسَرعَ  َقد َرُجَلا  وكانَ  ُمَعيقيبا

 َيشَرَب  َحتى َفِمه َموِضعَ  َفَمهُ  َفَيَضعُ  َيِده ِمن ُعَمرُ  يناوله ثُمَّ 
ا َذِلَك  ُعَمرُ  َيصَنعُ  أَنَّما َفَعَرفُت  ِمنهُ   َشيء   َيدُخَلهُ  أَن ِمن ِفرارا
  الَعَدَوى نَ مِ 

“Ben Ömer b. el-Hattab radiyallahu anh’a içinde su 
bulunan bir kap getirdiklerini ve onu Muaykıb radiyallahu anh’e 
verdiğini gördüm. Cüzzam hastalığı onda hızlı bir şekilde 
ilerliyordu. O sudan içti sonra Ömer radiyallahu anh onun elinden 
aldı, ağzını onun ağzını koyduğu yere koydu ve içti. Anladım ki 
Ömer radiyallahu anh bunu advâ (cahiliyyedeki hastalığın 
bulaşması) düşüncesinden uzaklaşmak için yapmıştı.”22 

                                                

21 Sahih mevkuf. İbn Ebî Şeybe (5/141) Ravileri Buhârî ve Muslim 
ricalidir. 

22 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Sa’d Tabakat 
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18- Selman Radiyallahu Anh’den Mevkuf 

Abdullah b. Burayde rahimehullah dedi ki: 

ا ثُمَّ َيْبَعُث ِإَلى  َكانَ  َسْلَماُن َيْعَمُل ِبَيَدْيِه ثُمَّ َيْشَتِري َطَعاما
ِميَن َفَيْأُكُلوَن َمَعهُ   اْلُمَجذَّ

“Selman radiyallahu anh el işi yapar, sonra yemek satın 

alır, sonra cüzzamlılara gönderir ve onlarla beraber yerdi.”23 

19- Aişe Radiyallahu Anha Hadisi 

Nafi b. el-Kasım rahimehullah, ninesi Futayme 
rahimehallah’dan rivayet ediyor: 

 اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  أََكانَ  َفَسأَْلُتَها َعاِئَشةَ  َعَلى َدَخْلُت 
وا اْلَمْجُذوِمينَ  ِفي َيُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   ِمنَ  َكِفَراِرُكمْ  ِمْنُهمْ  ِفرُّ

 َفَمنْ  َعْدَوى ََل  َقاَل  َوَلِكنَّهُ  َكَلَّ  اْلُمْؤِمِنينَ  أُمُّ  َفَقاَلْت  ؟اْْلََسدِ 
َل؟ أَْعَدى  َوَيْشَرُب  ِصَحاِفي ِفي َيْأُكُل  ِلي َمْولاى َكانَ  َوَقدْ  اْْلَوَّ

                                                

(4/117) Taberî Tehzibu’l-Asar (1321) el-A’lâî Erbainu’l-Muganniye (999) 
23 Sahih mevkuf. İbn Sad (4/89) İbn Ebî Şeybe (5/141) Ebû Nuaym 

Hilyetu'l-Evliyâ (1/200) Ukayli ed-Duafa (4/242) İbn Ebi'd-Dunyâ 
Islahu’l-Mal (321) İbn Asakir Tarih (21/440) 
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اءُ  َذِلَك  أََصاَبهُ  ِفَراِشي َعَلى َوَيَنامُ  أَْقَداِحي ِفي  أََقامَ  َفَلوْ  الدَّ
َزهُ  أَنْ  َسأََلِني َوَلِكنَّهُ  َعاَش  امَ  َعاَيْشُتهُ  َمِعي  اْلَغْزوِ  ِإَلى أَُجه ِ

ْزتُهُ   َوَغَزا َفَجهَّ

“Aişe radiyallahu anha’nın yanına girdim ve dedim ki: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem cüzzamlılardan aslandan 
kaçar gibi kaçmayı söylemiyor muydu?” Mü’minlerin annesi dedi 
ki: 

“Hayır, lakin “Hastalığın bulaşması yoktur, peki ilkine 
kim bulaştırdı?” buyuruyordu. Nitekim benim bir azatlı kölem 
benim tabağımdan yer, bardağımdan içer, yatağımda yatardı. 
Onda da bu hastalık vardı. Şayet yanımda kalsaydı kalırdı. Lakin 
benden savaşmak için techizat istedi, ben de verdim, o da 
savaştı.”24 

20- İbn Ömer Radiyallahu Anhuma’dan Mevkuf 

Sufyan rahimehullah, Amr (b. Dinar) rahimehullah’tan 
şöyle rivayet etti: 

اس   اْسُمهُ  َرُجل   ُهَنا َها َكانَ   ِهيم   ِإِبل   ِعْنَدهُ  َوَكاَنْت  َنوَّ
ُ  َرِضَي  ُعَمرَ  اْبنُ  َذَهَب فَ   ِمنْ  اِْلِبَل  ِتْلَك  َفاْشَتَرى َعْنُهَما اَّللَّ

                                                

24 Taberî Tehzibu’l-Asar (1328) Nafi b. el-Kasım’ın ve ninesi 
Futayme’nin hal tercemesini bulamadım. 
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نْ  َفَقاَل  اِْلِبَل  ِتْلَك  ِبْعَنا َفَقاَل  َشِريُكهُ  ِإَلْيهِ  َفَجاءَ  َلهُ  َشِريٍك   ِممَّ
 اْبنُ  َواَّللَِّ  َذاكَ  َوْيَحَك  َفَقاَل  َوَكَذا َكَذا َشْيخٍ  ِمنْ  َقاَل  ِبْعَتَها؟
ا ِإِبَلا  َباَعَك  َشِريِكي ِإنَّ  َفَقاَل  َجاَءهُ فَ  ُعَمرَ   َيْعِرْفَك  َوَلمْ  ِهيما
ا َقاَل  َفاْسَتْقَها َقاَل   َرِضيَنا َدْعَها َفَقاَل  َيْسَتاُقَها َذَهَب  َفَلمَّ

 َسِمعَ  َعْدَوى َلَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولِ  ِبَقَضاءِ 
ا ُسْفَيانُ   َعْمرا

“Burada Nevvas adında biri vardı. Onun uyuz bir devesi 
vardı. İbn Ömer radiyallahu anhuma gitti ve o deveyi adamın 
ortağından satın aldı. Adam gelince ortağı: “O deveyi sattım” 
dedi. Adam: “Kime sattın?” deyince ortağı; “Şöyle şöyle bir şeyhe 
sattım” dedi. Adam dedi ki:  

“Sana yazıklar olsun! Vallahi o İbn Ömer radiyallahu 
anhuma’dır.” Bunun üzerine adam İbn Ömer radiyallahu 
anhuma’ya gitti ve dedi ki: 

“Ortağım sana uyuzlu deve satmış ve seni tanıyamamış.” 
İbn Ömer radiyallahu anhuma: “Onu getir” dedi. Adam getirmeye 
gidince İbn Ömer radiyallahu anhuma dedi ki: 

“Bırak onu, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
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“Hastalığın bulaşması yoktur” hükmüne razı olduk.”25 

Ebu Ma’şer, İbn Ömer radiyallahu anhuma’yı gören 
birinden rivayet ediyor: 

ْأُكُل َمَع َمْجُذوٍم َفَجَعَل َيَضُع َيَدُه أَنَُّه َرأَى اْبَن ُعَمَر يَ 
 َمْوِضَع َيِد اْلَمْجُذومِ 

“İbn Ömer radiyallahu anhuma cüzzamlı ile beraber yemek 
yer, elini cüzzamlının elini koyduğu yere koyardı.”26 

 Ma’mer b. Raşid rahimehullah dedi ki: “Bana ulaştığına 
göre cüzzamlı bir adam İbn Ömer radiyallahu anhuma’ya gelip 
dilendi. İbn Ömer radiyallahu anhuma kalktı ve ona bir dirhem 
verdi, elini onun eline koydu. Bir adam İbn Ömer radiyallahu 
anhuma’ya: “Onu ben vereyim” dediği zaman İbn Ömer 
radiyallahu anhuma bunu kabul etmedi ve adama dirhemi bizzat 
verdi.”27 

21- Umeyr b. Sa’d Radiyallahu anh’den Mevkuf 

Ebu Talha el-Havlanî rahimehullah dedi ki: “Filistinlilerden 
bir toplulukla Umeyr b. Sa’d radiyallahu anh’e gittik. Onun tek 
başına dokuma yaptığı söyleniyordu. Onun evinde büyük bir oda 
olan dükkânında oturduk. Hizmetçisine dedi ki: 

                                                

25 Sahih. Buhârî (2099) 
26 İbn Ebî Şeybe (5/141)  
27 Ma’mer b. Raşid, el-Cami (101) 
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“Ey delikanlı! Atları getir.” Evde taştan bir su oluğu vardı. 
Hizmetçi atı getirince: 

“Filan at nerede?” dedi. O da dedi ki: “O uyuz olmuş ve kan 
damlatıyor.” (Veya salyası akıyor dedi.) Umeyr radiyallahu anh: 

“O atı da getir” deyince cemaatten biri dedi ki: “Bütün atları 
uyuz edecek!” Umeyr radiyallahu anh dedi ki: 

“Onu da getir. Zira ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’i şöyle derken işittim: 

 ِمنَ  اْلَبِعيرِ  َلىإِ  َترَ  أََلمْ  َهاَمةَ  َوََل  ِطَيَرةَ  َوََل  َعْدَوى ََل 
ِبلِ  ْحَراءِ  َيُكونُ  َكْيَف  اْْلِ  ِفي أَوْ  َكْرَكَرِتهِ  ِفي يُْصِبحُ  ثُمَّ  ِبالصَّ
هِ  َل؟ أَْعَدى َفَمنْ  َذِلَك  َقْبَل  َتُكنْ  َلمْ  نُْكَتة   َمَراق ِ  اْْلَوَّ

“Hastalık bulaşması yoktur, uğursuzluk yoktur, baykuş 
(intikam için ötmesi) yoktur. Deve sürüsünden bir devenin 
sahrada nasıl yayıldığını sonra ağılında kendisinden önce 
uyuz deve olmadığı halde nasıl uyuz olduğunu görmez 
misiniz? İlk deveye uyuz bulaştıran kim?”28 

22- Cabir Radiyallahu Anh’den Mevkuf 

Cabir b. Abdillah radiyallahu anhuma dedi ki: “Rasûlullah 

                                                

28 Hasen ligayrihi. Ebû Ya'lâ (3/152) Buhârî Tarihu’l-Kebir (6/531) 
Taberânî (17/54) İbn Kani Mu’cem (740) İbn Asakir Tarih (46/479) 
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sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

 اَّللَِّ  َرُسولُ  َوَقاَل  َجاِبر   ُعنُِقِه َقاَل  ِفي َطاِئُرهُ  َعْبدٍ  ُكلُّ 
َل؟ أَْعَدى َفَمنْ  َعْدَوى؟ ََل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى  َقاَل  اْْلَوَّ
ِحيحِ  َعَلى اْلَمِريُض  َيْدُخَل  أَنْ  َرهُ َنكْ  ُكنَّا َقدْ  َجاِبر    َوَلْيَس  الصَّ
 النَّاِس  َقْولُ  ِإَلَّ  ِبهِ 

“Her kulun ameli kendi boynundadır.” Yne Rasûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Hastalık bulaşması yoktur. İlk hastaya kim 

bulaştırdı?” Cabir radiyallahu anh dedi ki: 

“Bizler hasta hayvanı sağlıklı hayvanın yanına sokmaktan 

(hastalık bulaşır korkusuyla değil) sırf insanların (hastalığı 

bulaştırdı gibi) sözleri sebebiyle hoşlanmıyorduk”29 

 

  

                                                

29 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Vehb el-Cami (629) Ahmed 
(14691, 14765, 14878) Abd b. Humeyd (1053) Taberî Tefsir (14/519) 
Taberî Tehzibu’l-Asar (1283) 
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Maske Takmak Neden ve Ne 

Zaman Şirk Olur? 

Ukbe b. Âmir radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu 

aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 َفََل  َوَدَعةا  َتَعلََّق  َوَمنْ  َلهُ  اَّللُ  أََتمَّ  َفََل  َتِميَمةا  َتَعلََّق  َمنْ 
 َلهُ  اَّللُ  َوَدعَ 

“Kim temîme takarsa Allah onu tamama erdirmesin. 

Kim veda’a (deniz kabuğu, boncuk gibi şeyler) takarsa Allah 

onu korktuklarından emin kılmasın.”30 Diğer bir rivayette şu 

şekildedir: 

 أَْشَركَ  َفَقدْ  َتِميَمةا  َتَعلََّق  َمنْ 

“Kim temîme takarsa şirk koşmuştur.”31 

                                                

30 Hasen. Ahmed (4/154) İbn Hibbân (13/452) Hâkim (4/240, 463) 
Ebu Ya’la (3/295) Taberânî (17/297) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin 
(234) Tahavî Şerhu Meâni'l-Âsâr (4/325) Beyhakî (9/350) İbn 
Abdilhakem Futuhu Mısr (s.316) 

31 Sahih. Ahmed (4/156) Hâkim (4/244) Haris b. Ebi Usame Musned 
(563) İbn Kutlubuğa Musnedu Ukbe b. Amir (40) Kadıyu’l-Maristan 
Meşyeha (521) El-Elbânî es-Sahîha (492) Mukbil b. Hadi Camiu’s-
Sahih (4468) 
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Hadiste geçen veda’a kelimesi hakkında İbnu’l-Esir 

rahimehullah şöyle demiştir: “Denizden getirilen, nazar değmesi 

korkusuyla çocukların boyunlarına veya başka şeylere asılan 

beyaz (deniz kabuğu gibi) şeylerdir.”32 

Yine İbnu’l-Esir rahimehullah başka bir yerde şöyle 
demiştir: “Onlar Allah’ın kendilerine yazılmış olan takdirini 
bununla uzaklaştırmayı istediklerinden ve bunların Allah’ın 
dışında sıkıntıyı giderecek bir şey olduğuna inanıp, bunu bu 
şeylerden talep ettiklerinden şirk sayılmıştır.”33 

Ebu’l-Hayr rahimehullah şöyle demiştir: 

 َنَماأَيْ  ِإنََّها التََّماِئمِ  ِفي َيُقولُ  َعاِمرٍ  ْبنَ  ُعْقَبةَ  َسِمْعُت 
ْنَسانِ  ِمنَ  ُوِضَعْت   ِشْرك   َمْوِضَعَها َفِإنَّ  اْْلِ

“Ukbe b. Amir radiyallahu anh’ın temimeler (koruması 

amacıyla takılan şeyler) hakkında şöyle dediğini işittim: 

“Bunlar insanın neresine konulursa konulsun, onun 

konması bir şirktir.”34 

Bekr b. Sevâde, Sudâ kabilesinden birinden rivayet ediyor:   

                                                

32 En-Nihaye (5/168) 
33 En-Nihaye (1/198) 
34 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Vehb el-Cami 

Fi’l-Hadis (665) 
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أََتْيَنا النَِّبيَّ َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْثَنا َعَشَر َرُجَلا َفَباَيْعَنا 
َلْن أَُباِيَعُه  َقاَل  ْعُه َيا َنِبيَّ اَّللَِّ َبايِ  َلا َلْم يَُباِيْعُه َفُقْلَناَوَتَرَك ِمنَّا َرجُ 

ِإنَُّه َمْن َكاَن ِمنَّا َعَلْيِه ِمْثَل الَِّذي َعَلْيِه   الَِّذي َعَلْيهِ تَّى َيْنِزعَ حَ 
َفَنَظْرَنا َفِإَذا ِفي َعُضِدِه َسْير   كاا َما َكاَنْت َعَلْيِه َقاَل َكاَن ُمْشرِ 

   أَْو َشْيء  ِمْن َشَجَرةٍ  يِه َشْيء  ِمْن ِلَحا َشَجَرةٍ فِ 

“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e on iki kişi olarak gittik. 
Bizimle biat etti fakat bizden birinden biat almadı. Biz:  

“Ey Allah’ın nebîsi! Onun da biatını al” dedik. Buyurdu ki:   

“Üzerinde asılı olan şeyi çıkarmadıkça ondan biat 

almayacağım. Zira bizden birinde onda asılı olan gibi bir şey 

bulunsa, o şey üzerinde kaldığı sürece müşrik olarak kalırdı.” 

Biz baktık ki onun pazusunda bir ağaç kabuğu veya ağaç parçası 

takılı idi.”35  

İshak b. Mansur, koruması amacıyla takılan/asılan 
şeylerden hangilerinin çirkin görüldüğünü sormuş, İmam Ahmed 
b. Hanbel rahimehullah’ın şöyle cevap verdiğini rivayet etmiştir: 

                                                

35 Hasen. İbn Vehb, el-Cami (666) Tahâvî Şerhu Meâni’l-Âsâr 
(4/325) Suyuti Husnu’l-Muhadara (1/252)  
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 َمنْ  ِباْلَحِديِث  َواْحَتجَّ  َمْكُروه   َفُهوَ  يَُعلَُّق  َشْيءٍ  ُكلُّ 
 ِإَلْيهِ  ُوِكَل  َشْيئاا َتَعلََّق 

“(Koruması amacıyla) Asılan, takılan her şey çirkindir.” 

Sonra “Kim bir şey takarsa ona havale edilir” hadisini delil 

getirdi.”36  

Temîme; kişinin nazarı veya benzer korktuğu şeyleri def 
etmek için üzerine taktığı; boncuk, kemik ve bunun gibi şeylerdir. 
Buna hırz/kalkan veya hicâb/perde de derler.  

Kim etki edeceği veya kendisine fayda vereceğine 
inanarak temîme (maske, muska veya nazarlık) takarsa Allah’tan 
başkasının zarar veya fayda vereceğine inandığı için büyük şirkle 
şirk koşmuş olur. Eğer bunun sadece bir sebep/vesile olduğuna 
inanırsa, meşru olmayan bir vesileyi vesile edindiği için bu da 
küçük şirktir. 

Kim böyle bir şey takarsa veya kalbini taktığı bu şeye 
bağlarsa, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hayrı talep 
veya zararı uzaklaştırma isteğinin yerine gelmemesi için dua 
etmiştir. Bunu asmanın da şirk olduğunu açıklamıştır: 

Ebu Ma’bed el-Cuhenî radiyallahu anh’den: Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

Ebu Ma’bed Abdullah b. Ukeym el-Cuhenî radıyallahu 

                                                

36 İbn Abdilber el-İstizkar (39967) 
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anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 ِإَلْيهِ  ُوِكَل  َشْيئاا َتَعلََّق  َمنْ 

“Kim bir şeye bağlanırsa (bir şey takarsa 

taktığı/astığı) o şeye bırakılır.”37 Diğer rivayette lafzı şöyledir: 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittim: 

 ِإَلْيهِ  ُوِكَل  َشْيئاا َعلََّق  َمنْ  

“Kim bir şey takarsa ona bırakılır.”38 

Tuhfetu’l-Ahfezi’de hadis hakkında şöyle denilmiştir: “Yani 
kim nefsini muskalar, temimeler ve benzeri asılan şeylere fayda 
vereceğine veya zararı uzaklaştıracağına inanarak bağlarsa 
demektir.”39 

Hadiste geçen tealluk (bağlanmak) kalp ile olabilir, fiil ile 
olabilir veya her ikisiyle birlikte olabilir. Yani kim kalbiyle veya 

                                                

37 Hasen. Tirmizi (2072) Hâkim (4/241) Ahmed (4/310) İbn Kani 
Mu’cem (2/117) Ebu Nuaym Marife (4419) İbn Ebi Asım el-Ahad ve’l-
Mesani (2576) 

* Hasen el-Basrî rahimehullah’tan mürsel olarak: İbn Vehb Cami 
(674) İbnu’s-Semmak Emali (44) Beyhakî (9/351)  

* İbn Mes’ud radiyallahu anh’den mevkuf olarak: İbn Ebî Şeybe 
(5/429) Beyhakî (9/351)  

38 Hasen. Taberânî (22/385) İbn Ebî Şeybe (23940) İbn Kani 
Mu’cem (2/117) Ebu Nuaym Marife (7000) 

39 Tuhfetu’l-Ahvezi (5/349) 
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fiiliyle bir şeye bağlanırsa, Allah onu bağlandığı o şeye havale 
eder. Kim nefsini Allah’a bağlarsa, ihtiyaçlarını Allah’tan ister, 
O’na sığınırsa ve işini Allah’a havale ederse Allah ona yeter, 
uzağı ona yakın kılar, zorlukları kolaylaştırır. Kim de Allah’tan 
başkasına bağlanırsa yahut amelini, aklını boncuklara, asılan, 
takılan şeylere bağlar, hareket ve kuvvetinde bunlara itimad 
ederse, Allah onu dayandığı bu şeylere bırakır ve yardımsız 
bırakır. Bu durum naslarla ve tecrübelerle bilinen bir şeydir. Allah 
Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Kim Allah’a tevekkül ederse O, ona 
yeter” (Talak 3)40 

Abdullah b. Mes’ûd radıyallahu anh’den: Rasulullah 

sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

َقى ِإنَّ  َوَلةَ  َوالتََّماِئمَ  الرُّ  ِشْرك   َوالت ِ

“Muhakkak ki rukyeler (Kur’ân ve sünnet kaynaklı 

olmayan okumalar), temîmeler (muska, maske, nazarlık gibi 

takılan şeyler) ve tivele (sevgi muskası) şirktir.”41 

Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: 

  َماِئِم ُشْعَبة  ِمْن ُشَعِب اْلَجاِهِليَّةِ َتْعِليُق التَّ 
                                                

40 Teysiru’l-Azizi’l-Hamid (s.169-170) 
41 Muslim'in şartına göre sahih. Ebu Davud (3883) İbni Mace 

(3530) Ahmed (1/381) İbn Hibbân (13/456) Hâkim (4/241, 463) Ebû 
Ya'lâ (9/133) Taberânî (9/174, 10/213) İbn Batta el-İbane (2/744) Hallal 
es-Sunne (1485, 1494) Abdullah b. Ahmed es-Sunne (790, 792) 
Beyhakî (9/350) 
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“Temime (muska, maske, nazar boncuğu vs.) asmak 
Cahiliye şubelerinden bir şubedir.”42  

İmran b. Husayn radiyallahu anhuma Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in yanına girdiğinde pazusunda bakırdan bir 
halka vardı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

كَ : َفَقاَل . اْلَواِهَنةِ  ِمنَ : َفَقاَل ! َهِذِه؟ َما:   تُوَكَل  أَنْ  أََيُسرُّ
 َعْنَك  اْنِبْذَها ِإَلْيَها؟

“Bu nedir?” İmran radiyallahu anh: “Zayıflığı gidermesi 
için” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Ona havale edilmen hoşuna gider mi? Onu kendinden 
çıkar at!”43  

Ruveyfi radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu:  

 النَّاَس  َفأَْخِبرِ  َبْعِدي ِبَك  َسَتطُولُ  اْلَحَياةَ  َلَعلَّ  ُرَوْيِفعُ  َيا
 أَوْ  َدابَّةٍ  ِبَرِجيعِ  اْسَتْنَجى أَوْ  اَوَترا  َتَقلَّدَ  أَوْ  ِلْحَيَتهُ  َعَقدَ  َمنْ  أَنَّهُ 

                                                

42 Hasen mevkuf. İbn Vehb el-Cami (667)  
43 Sahih. Ebû Ya'lâ’dan naklen: Busayri İthaf (3953) İbn Hibbân 

(13/449, 453) Hâkim (4/240) İbn Mâce (3531) Ma’mer Cami (958) İbn 
Ebî Şeybe (5/35) Bezzar (9/31-32) Taberânî (18/159) Ru’yani (72) 
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ا َفِإنَّ  َعْظمٍ  دا    َبِريء   ِمْنهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى ُمَحمَّ

“Ey Ruveyfi! Benden sonra belki uzun zaman yaşarsın. 

İnsanlara şöyle bildir:  

“Kim sakalına düğümler atarsa44, nazarlık gibi şeyler 

takarsa, hayvan tezeği ve kemik ile taharetlenirse 

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan berîdir.”45  

Şeyh Muhammed ed-Duveyş, büyük şirkin çeşitlerinden 
bahsederken şöyle demiştir:  

“Bunlardan biri de itaat şirkidir. Bu Allah Teâlâ’ya isyan olan 
konuda, Allah’tan başkasına itaat etmektir. Bu gerçekten çok 
tehlikeli bir kapıdır. Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın dinine aykırı 
kanunlar koyanlar ve bu kanunları uygulamaya koyanlar olur, 
sonra Allah’ın dışında bu kanunları koyup uygulayanlara tabi 
olanlar gelir ve onlara uyarlar. Hâlbuki onların dini değiştirdiklerini 
bilmektedirler.  

Şeyhulislam İbn Teymiyye rahimehullah bunu büyük şirk 
olarak isimlendirmiştir. Adiy b. Hâtim radiyallahu anh Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına girdiğinde O, Allah 
Teâlâ’nın: “Âlimlerini ve rahiplerini Allah’ın dışında rabler 
edindiler” (Tevbe 31) ayetini okuyordu. Bunun üzerine 

                                                

44 Sakala düğüm atmak, savaşta büyüklenen ve kendini 
beğenenlerin yaptığı bir iştir. 

45 Sahih. Ebu Davud (36) Nesai (5067) Ahmed (4/108, 109) 
Taberani (5/28) Deylemi (8591) Ebu Nuaym Marife (2704) Begavi 
Mu’cemu’s-Sahabe (1052)  
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hristiyanların âlimlerini tanıyan Adiy radiyallahu anh dedi ki:  

“Ey Allah’ın rasulü! Onlar, bunlara ibadet etmiyorlardı.” 
Yani âlimlere ve rahiplere ibadet etmiyorlar, onlara secde ve rüku 
etmiyorlardı dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle 
buyurdu:  

“Onlar haram helal saydıklarında helal saymıyorlar 
mıydı? Yine onlar helali haram saydıklarında haram 
saymıyorlar mıydı?” O da “Evet” dedi. Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem:  

“İşte onların ibadeti budur” buyurdu. Bu hadis hasendir. 
Bundan dolayı Şeyhulislam İbn Teymiyye rahimehullah diyor ki: 
“Onlara tabi olanlar iki çeşittir: Bir çeşidi; onların Allah’ın dinini 
değiştirdiklerini bilmelerine rağmen onlara tabi olanlardır. Bunlar 
aynı onlar gibidirler. İkinci çeşidi: Allah’ın dininin hak olduğunu 
bilirler, lakin onlara tabi olurlar. Bunlar günah işlemektedirler. 
Yani onlar Allah’ın dinine masiyet olarak muhalefet etmektedirler. 
Böyleleri fasık ve isyankârlardır. Kâfir değildirler. Ama Allah’ın 
dinini değiştiren âlimler ve rahiplerin kendilerinin büyük şirke 
düştüklerinde hiçbir tereddüt yoktur. İşte bu itaat şirkidir.”46 

Şeyh Duveyş’in işaret ettiği, İbn Teymiyye rahimehullah’ın 
sözleri şu şekildedir: “Allah’ın haram kıldığını helal sayma ve 
Allah’ın helal kıldığını haram sayma konusunda alimlerini ve 
rahiplerini rabler edinenler iki şekilde olurlar: 

Birincisi: Onların Allah’ın dinini değiştirdiklerini bilirler ve 
bu değiştirme hususunda onlara tabi olurlar. Rasullerin dinine 

                                                

46 Durusu’ş-Şeyh Muhammed ed-Duveyş 



34 

 

muhalefet ettiklerini bilmelerine rağmen önderlerine uyarak 
Allah’ın haram kıldığı şeyin helal olduğuna ve Allah’ın helal 
kıldığı şeyin haram olduğuna itikad ederler.  Bu küfürdür. Nitekim 
bu kimse Allah’a ve rasulüne ortak koşmuştur. O önderlere 
namaz kılıp secde etmeseler de, dine aykırı olduğunu bildikleri 
hususta dine aykırı olarak başkasına ittiba etmişlerdir. Allah’ın ve 
rasulünün söylediği dışında bu önderlerin söylediklerine itikad 
ettikleri için müşrik olmuşlardır. 

İkincisi: Haramın haram, helalin helal olduğuna itikad ve 
iman ettikleri halde, Allah’a isyan olan hususta o önderlere itaat 
edenlerdir. Tıpkı günah işleyen ve yaptığı şeyin günah olduğuna 
itikad eden herhangi bir müslümanın yaptığı şey gibi. Bunlar 
diğer günahkârlarla aynı hükümdedir.”47 

Günümüzde Allah ve rasulünün haram kılan bir nassı 
olmadığını bildikleri halde sigarayı, midyeyi, at etini haram sayan 
azgın fetvalara itikad edenler büyük şirk işlemektedirler! 

Allah ve rasulü cemaatle namazı, namazda safları 
birleştirmeyi emrettiği ve namazda ağzı örtmeyi yasakladığı 
halde cemaatle namazı, safları birleştirmeyi yasaklayanlar ve 
onlara itaat edenler, namazda maske takmayı emredenler ve 
onlara itaat edenler büyük şirk işlemektedirler! 

Allah insanlar ve hayvanlar arasında bulaşıcı hastalık 
yaratmadığı halde ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den 
mütevatir gelen hadislerde “Hastalık bulaşması diye bir şey 
yoktur” buyurmuş olmasına rağmen, Allah’a iftira ederek ve 
rasulünü yalanlayarak hastalığın bulaştığını söyleyenler ve 

                                                

47 İbn Teymiyye Mecmuu’l-Fetava (7/70) 
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firavunun günümüzdeki halefleri olan bu kâfir yöneticilere bu 
konuda itaat ederek maske takanlar büyük şirk işlemektedirler! 

Hastalığın bulaşmadığına inandığı halde zalim ve kafir 
idarecilerin maddi ve manevi dayatmaları sebebiyle – hayatî bir 
zaruret içeren baskı olmaksızın – dünyevi bir menfaat için maske 
takanlar günah işlemektedirler. 

Dolayısıyla zorunlu bir durum veya ihtiyaç olmaksızın 
maske takan kimseler ya müşrik yahut fasık kimselerdir. Böyle 
kimselere selam veren yahut selamını alan da tevhidin en önemli 
şartlarından biri olan velâ ve berâ akidesini ihlal etmiş olur ve 
karşısındaki kimsenin de itikad ve amelinin sakıncasız bir amel 
olduğunu zannetmesine sebep olur. 

Pandemi yalanı sebebiyle, hastalık bulaşmasından 
koruyacağı inancıyla maske takmanın şirk olduğu ve bunun 
temime kapsamında olduğu zikredilen naslardan 
anlaşılmaktadır. Hastalığın bulaştığına inanmak ise cahiliyye 
hurafesidir: 
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İblis Maskelileri Kendisine Nasıl 

İbadet Ettiriyor? 

Günümüzde camilerde, Allah’a ibadet ettiklerini iddia 

ettikleri namazlarda dahi maske takılmakta, böylece aslında 

iblise kulluk etmektedirler! Üstelik saflar arasına mesafe de 

koyarak, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in saflarda boşluk 

bırakma yasağını ihlal etmektedirler. 

Mecusiler ateşe ibadet ederlerken ağızlarını örterler. Ebu 
Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor:  

ْدلِ  َعنِ  َنَهى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسوَل  أَنَّ   ِفي السَّ
ََلةِ  َي  َوأَنْ  الصَّ جُ  يَُغط ِ  َفاهُ  ُل الرَّ

“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda 
elbiseyi sarkıtmayı ve kişinin ağzını örtmesini yasakladı.”48 

El-Aynî şöyle demiştir: “Namazda ağzı örtmenin 
yasaklanmasının hikmeti; Mecusilerin ateşe ibadetleri esnasında 
yaptıklarına benzemesidir. Nitekim el-Muhit sahibi de böyle 
demiştir.”49  

İbnu’l-Munzir rahimehullah el-Evsat’ta (3/451) şöyle 

                                                

48 Hasen. İbn Huzeyme (772, 918) İbn Hibban (6/117) Hâkim (1/384) 
Ebu Davud (643) İbn Mace (966) 

49 El-Aynî, Şerhu Suneni Ebi Davud (3/181). 
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demiştir: “İbn Ömer radiyallahu anhuma, Ebu Hureyre 
radiyallahu anh, Atâ, İbnu’l-Museyyeb, Hasen el-Basrî, İbrahim 
en-Nehaî, Salim b. Abdillah, eş-Şa’bî, Hammad b. Ebi Suleyman, 
el-Evzaî, Malik b. Enes, Ahmed b. Hanbel, İshak b.Rahuye 
rahimehumullah namazda ağzı örtmeyi çirkin görürlerdi.” Nitekim 
İbn Ebî Şeybe Musannef’te herbirinden ayrı ayrı isnadlarla bunu 
rivayet etmiştir. 

Saflar arasına mesafe koymaya gelince, bu işi yapanlara 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem beddua etmiştir: 

Abdullah b. Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi: 
“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:  

ُفوَف  أَِقيُموا وا اْلَمَناِكِب  َبْينَ  َوَحاُذوا الصُّ  اْلَخَلَل  َوُسدُّ
 - ِإْخَواِنُكمْ  ِبأَْيِدي ِعيَسى َيُقْل  َلمْ  - ِإْخَواِنُكمْ  ِبأَْيِدي ينُواَولِ 
ْيَطانِ  ُفُرَجاٍت  َتَذُروا َوََل  ا َوَصَل  َوَمنْ  ِللشَّ ُ  َوَصَلهُ  َصفًّ  َوَمنْ  اَّللَّ
ا َقَطعَ  ُ  َقَطَعهُ  َصفًّ  اَّللَّ

“Saflarınızı ikame edin. Omuzlarınızı hizalayın. 
Aralıkları kapatın. Safa girmek isteyen kardeşlerinize 
yumuşak olun. Şeytanın girmesi için aralıklar bırakmayın. 
Ve kim safları bitiştirirse Allah ona rahmet etsin. Ve kim 
de bitiştirmez ise Allah da ondan rahmetini kessin!”50 

                                                

50 Sahih. Ebû Dâvud (666) Nesâî (819) Ahmed (2/97) İbn Huzeyme, 
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Bugün Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyelerine göre 
mescidlerde namazlarda safları birleştirmemenin caiz oluşuna 
fetva verme mücadelesi vardır! Bu en azından dinde bid’at 
çıkarmak, dini değiştirmektir! 

Fakihler arasında safları birleştirmenin ve düzeltmenin farz 
mı yoksa mustehap mı olduğu konusundaki ihtilaf, Müslümanlara 
mescidlerinde bugün şart koşulan bu şeytanî uygulamaya 
dayanak olamaz! Aksi halde dinde çıkarılan her bidatte olduğu 
gibi yarın bu da bir asıl ve din edinilir! 

Safların sıklaştırılması yalnızca mustehap bir emir değil, 
bilakis dinin farz bir emridir! Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurmuştur: 

َلَةِ  ُفوِف ِمْن ِإَقاَمِة الصَّ وا ُصُفوَفُكْم َفِإنَّ َتْسِوَيَة الصُّ  َسوُّ

“Safları düzeltin. Zira safları düzeltmek namazı 
ikame etmeye dâhildir.”51  

Namazlarda safları sıkılaştırmak meleklerin rableri 
katındaki saf şeklidir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurmuştur: 

وَن َكَما َتُصفُّ اْلَمََلِئَكُة ِعْنَد َرب َِها؟ َفُقْلَنا َيا  أَََل َتُصفُّ
                                                

(1549) Hâkim (1/333) Taberânî (13/319) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin 
(1958) Ebu Tahir el-Muhallis el-Muhallisiyyat (2630) Beyhakî (3/101) el-
Elbani es-Sahiha (6/76) 

51 Sahih. Buhârî (723) Muslim (433) 
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وَن َرُسوَل اَّلِل َوَكْيَف َتُصفُّ اْلَمََلِئَكُة ِعْنَد َرب َِها؟ َقاَل  يُِتمُّ
ف ِ  وَن ِفي الصَّ ُفوَف اْْلَُوَل َوَيَتَراصُّ  الصُّ

“Meleklerin rableri katındaki safları gibi saf tutmaz 
mısınız?” Dedik ki:  

“Ey Allah’ın rasulü! Melekler rableri katında nasıl saf 
tutuyorlar?” Buyurdu ki:İ 

“İlk safları tamamlar ve saffı sıkılaştırırlar.”52  

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem safların 
sıkılaştırılmasını, saftaki açıklığın kapatılmasını ve safların 
bitiştirilmesini emretmiş, saffı kesmeyi, açıklık bırakmayı 
yasaklamış ve açık bırakılan safa şeytanın gireceğini bildirmiştir.  

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem safları sıkılaştırıp 
yakın durmayı, namaz kılanların aynı hizada durmalarını 
emretmiştir: 

وا ُصُفوَفُكْم َوَقاِربُوا َبْيَنَها َوَحاُذوا ِباْْلَْعَناِق  ُرصُّ
ْيطَ  ٍد ِبَيِدِه ِإن ِي َْلََرى الشَّ اَن َيْدُخُل ِمْن َفَوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ

ف ِ َكأَنََّها اْلَحَذُف   ِخَلِل الصَّ

                                                

52 Sahih. Muslim (430) 
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“Saflarınızı sıkı tutun, aralarını yaklaştırın, 
boyunları hizalayın. Muhammed’in nefsi elinde olana 
yemin ederim ki muhakkak şeytanın saftaki açıklığa 
koyun yavrusu gibi girdiğini görüyorum.”53  

Safları düzlemenin ve sıkı tutmanın terk edilmesi halinde 
kalplerin ve yüzlerin ihtilaf edeceği tehdidi gelmiştir. Bu ise 
birleşme ve ayrılmama emrine aykırı bir durumdur. Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

نَّ ُصُفوَفُكْم أَْو َليُ  ُ َبْيَن ُوُجوِهُكمْ َلُتَسوُّ  َخاِلَفنَّ اَّللَّ

“Ya saflarınızı düzeltirsiniz yahut Allah yüzleriniz 
arasına ihtilaf atar.”54  

Bütün bu emirler farzlık ifade etmektedir, bu emri 
müstehaplığa çevirecek bir delil yoktur! Bu, Allah’ın emrettiği 
şekilde namazı ikame etmenin bir gereğidir. Safların şekli 
hakkında emir, yasak ve tehdit içeren bu nasları müstehaplığa 
yorumlamak mümkün değildir! Nitekim safların arkasında tek 
başına namaz kılanın namazının geçersiz olduğu açıkça 
belirtilmiştir: 

Vabisa b. Ma’bed radıyallahu anh’den:  

                                                

53 Sahih. İbn Huzeyme (1545) İbn Hibbân (5/540) Ziyâu'l-Makdisî el-
Muhtâre (7/41) Ahmed (3/260) Ebû Dâvûd (667) Nesâî (815) Beyhakî 
(3/100) 

54 Sahih. Buhârî (717) Muslim (436) 
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ف ِ  ِ   َوْحَدهُ أَنَّ َرُجَلا َصلَّى َخْلَف الصَّ َفأََمَرُه َرُسوُل اَّللَّ
ََلةَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْن يُِعيَد الصَّ  َصلَّى اَّللَّ

“Bir adam safın arkasında tek başına namaz kıldı. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı iade etmesini 
emretti.”55 

Ali b. Şeyban radiyallahu anh’den: “Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem bir adamın safın arkasında namaz kıldığını 
gördü ve adam namazı bitirinceye kadar bekledi. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem ona:  

ف ِ  َخْلَف  ِلَفْردٍ  َصََلةَ  َفََل  َصََلَتَك  اْسَتْقِبْل   الصَّ

“Namazına geri dön, safın arkasında tek başına kılanın 
namazı yoktur” buyurdu.56  

 İbn Teymiyye şöyle demiştir: “Saflarda ayrı ve düzensiz 
duruyorlarsa mesela, şu şunun arkasında, şu şunun arkasında 
safa durmuşsa bu en büyük münkerlerdendir. Bilakis safları 
düzenli tutmakla emrolunmuşlardır. Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem safları düzeltmeyi, bitiştirmeyi, ilk saftan itibaren 
saflardaki açıklıkları kapatmayı emretmiştir. Bütün bu mubalağa, 
en güzel şekilde ve imkân nispetinde birliğin sağlanması içindir. 

                                                

55 Sahih. Tirmizî (230) Ahmed (4/228) İbn Mâce (1004) İbn Hibbân 
(5/579) 

56 Sahih. İbn Huzeyme (1569) İbn Hibbân (5/579) Ahmed (4/23) İbn 
Mâce (1003) el-Elbani İrvau’l-Galil (541) 
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Şayet safları düzgün tutmak farz olmasaydı, bir kimsenin diğer 
bir kimsenin arkasında durması caiz olurdu. Hâlbuki herkes bilir 
ki bu müslümanların namazı değildir! Şayet böyle bir şey caiz 
olsaydı bir kere dahi olsa müslümanlar bunu mutlaka yapardı.”57 

Yine İbn Teymiyye şöyle demiştir: “Saffı düzeltmek 
namazın tamamından ve ikame edilmesinden olduğuna göre, saf 
düzeninden tamamen çıkanlar ve hatta bir baş kadar veya yarım 
topuk saftan çıkanlar saf tutmuş olmazlar ve namazı iade 
etmeleri emredilir.”58 

Namaz kılanlardan bazılarının saffın düzgünlüğünü terk 
etmeleri veya safta açıklık bırakmaları yasaklanmıştır. 
Mazeretsiz olarak bunu yapan kimsenin günaha da gireceğini 
Buhârî ve İbn Teymiyye belirtmişlerdir. Mazeret sebebiyle bunu 
yapana ise sakınca yoktur. İbn Teymiyye namazda saf düzenini 
terk etmenin en büyük münkerlerden olduğunu ve bunu yapanın 
namazı iade etmesi gerektiğini söylemiştir. Her mezhepten bütün 
fakihler de bu konuda ona muvafıktır. İhtilaf edilen mesele ise saf 
düzenini koruyan kimselerin safta açıklık bırakmamasının farz mı 
yoksa mustehap mı olduğu konusundadır. İbn Teymiyye bu 
konuda bunun farz olduğu görüşünü tercih etmiştir. Bu iki 
meselenin arasını ayırt edemeyen kimse zaten fetvaya ehil 
değildir! 

Namazın meşru saf düzenini ve safları bitiştirmeyi terk 
etmek, kâfir Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyeleri sebebiyle 
namaz kılanların arasını uzaklaştırmaya gelince, bunun fıkıhla 
alakası yoktur! Bilakis bu dinin esası, tevhid, Allah’ın hâkimiyetini 
kabullenme, rasule ittiba ve itaat meselesidir. Rasûlullah 

                                                

57 Mecmuu’l-Fetava (23/394) 
58 Mecmuu’l-Fetava (22/546) 
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sallallahu aleyhi ve sellem’in getirdiklerinden bir şeyi hevaya 
uyarak ve müşriklere itaat ederek terk etmek bir küfürdür! Bu 
kâfirlere benzemenin en tehlikeli şeklidir, şeytanın yoluna 
uymaktır, sapıtanların ve gazaba uğrayanların yolunu takip 
etmektir! 

Zaruret veya ihtiyaç bahanesiyle mescidlerde safları 
bitiştirme şeklinin değiştirilmesi, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye 
ettiği gibi; namaz kılanların arasına şeytan için birer metre 
mesafe konması şeklindeki uygulamaları gerçekler 
yalanlamaktadır! Filistin’de, Pakistan’da ve başka devletlerde 
müslümanlar bayram namazını sıklaştırılmış saflar halinde 
kıldılar ve bir zaruret veya ihtiyaç hissetmediler! Kendisi için 
hastalıktan korkan cahil ve sapık kimse varsın safı birleştirmesin! 
Ama bu şeytanî uygulamayı bütün müslümanlara mescidlerinde 
şart koşmak, din koyucunun reddettiği cahiliyye inancı 
sebebiyledir! Bu da hastalığın bulaştığı inancıdır. Şüphesiz bu 
şeytanın adımlarını izlemektir! 

İlim ehline, mescid imamlarına ve hatiplere farz olan şey; 
dinde yapılan bu değiştirmeye, namazdaki safların iptal 
edilmesine karşı koymalarıdır. Ta ki bu şeytanî bid’at 
yerleşmesin! 

Devletlerin koştuğu bu şartların kaynağının İslam ile, 
Kur’ân ile, sünnet ile hatta fıkhî mezhepler ile alakası olmadığını 
herkesin bilmesi gerekir. 

Allah Teâlâ kitap ehli hakkında şöyle hatırlatma yapmıştır: 

 ﴿َواحَذرُهْم أَن َيْفِتنُوَك َعن َبعِض َما أَنَزَل اَّلل ِإَلْيَك﴾
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“Ayrıca Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni 
fitneye düşürmelerinden sakın.” (Maide 49) 

Bu ayetteki “bir kısmından” kelimesi hakkında iyi düşünün. 
Yine Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

وُكْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم﴾  ﴿ِإن تُِطيُعوْا الَِّذيَن َكَفُروْا َيُردُّ

“Kâfirlere itaat ederseniz sizi ökçeleriniz üzerinde 
çevirirler!” (Âl-i İmran 149) 

﴿َوَلن َترَضى َعنَك اْلَيُهوُد َوَلَ النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع 
 ِملََّتُهْم﴾

“Yahudiler ve Hristiyanlar, sen onların milletine 
uyuncaya kadar senden asla razı olmazlar.” (Bakara 120) 

Evet, bunları anladıysanız, devletlerin Dünya Sağlık 
Örgütünün bu tavsiyelerini gözetmesinin, müslümanların ibadet 
şiarlarına karşı açılmış bir savaş olduğunu, bulaşıcı hastalıklara 
karşı tedbir iddiasının dinin kendisini değiştirmeye yönelik 
olduğunu görmüş olmanız gerekir! 

Müslümanların mescidlerde uyguladıkları şey, devletlerin 
müslümanların mescidlerindeki saflarının şekli hakkında şart 
koştukları bir programa tabidir. Onlar için bu yeni şekil din 
kılınmakta ve kanun kuvvetiyle şart koşulmaktadır! Ta ki 
nefislerine şeytanın bu emirleri yer etsin ve alışkanlık haline 
getirsinler! Dini ve din hükümlerini değiştirmek ve bu şeytanî 
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bid’at, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyeleri doğrultusunda 
müslümanlara devlet kanunları ile zorunlu kılınmaktadır. Bu 
şüphesiz dinlerinin şiarlarını müslümanlara kendi elleriyle yok 
ettirme girişimidir! 

Mü’minler Neden Maske Takmıyor ve Müşrikler 

Neden Maskede Israr Ediyorlar? 

 Çünkü Allah’a ve rasulüne iman edenler, hastalığın 
bulaşması diye bir şey olmadığını söyleyen Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem’i tasdik ediyor ve maske takmayarak 
bu imanlarını amele döküyorlar. Müşrikler şeytanın “Modern 
Bilim” adıyla uydurduğu yeni dinin akide esaslarından biri olan 
“virüs” yalanına ve hastalığın bulaşacağına inanıyorlar. 

Cabir radiyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurmuştur: 

 ِبَها َكانَ  َما َفْلُيِمطْ  َفْلَيْأُخْذَها أََحِدُكمْ  لُْقَمةُ  َوَقَعْت  ِإَذا
ْيَطانِ  َيَدْعَها َوََل  َوْلَيْأُكْلَها أَذاى ِمنْ   َيَدهُ  َيْمَسحْ  َوََل  ِللشَّ

 َطَعاِمهِ  أَي ِ  ِفي َيْدِري ََل  َفِإنَّهُ  أََصاِبَعهُ  َيْلَعَق  َحتَّى ِباْلِمْنِديلِ 
 َرَكةُ اْلبَ 

“Birinizin lokması yere düştüğü zaman, bulaşan şeyi 
temizleyip lokmayı yesin. Onu şeytana bırakmasın.” Yemek 
yeyince parmaklarını yalamadan mendile silmesin. Zira 
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bereketin, yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz.”59 

Enes radiyallahu anh’den: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: 

 ِمنَ  ِبَها َما َفْلَيْمَسحْ  َفْلَيْأُخْذَها أََحِدُكمْ  لُْقَمةُ  َسَقَطْت  ِإَذا
ْيَطانِ  َيَدْعَها َوَل اْلََذى  ِللشَّ

“Birinizin lokması yere düşerse onu alsın ve ondaki 
ezayı silsin, o lokmayı şeytana bırakmasın.”60 

Rasule iman edenler bu konuda rahattır: Hasen (el-Basrî) 
rahimehullah dedi ki:  

“Ma’kıl b. Yesar radıyallahu anh bir gün sabah yemeğini 
yiyordu. Derken lokması düşmüş, O da onu alıp, üzerindeki pis 
şeyleri gidermiş, sonra da yemişti. Bunun üzerine o ileri gelenler, 
ayıplarcasına birbirlerine gözleriyle O'nu işaret etmişlerdi. O 
zaman Ma'kıl radıyallahu anh’e dediler ki: 

"Şu acemlerin söylediklerine ne dersin? Onlar; “Önünde 
bunca yemek olmasına rağmen şu lokmaya yaptığına bakın” di-
yorlar.” Ma’kıl radıyallahu anh de şöyle cevap verdi: 

“Hiç şüphesiz ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve 

                                                

59 Sahih. Muslim (2033) 
60 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Tulun el-

Ahadisu’l-Maiti’l-Muştemile (16) Ahmed (3/100) Ebû Ya'lâ (6/439) İbn 
Hibbân (12/55) Ebu Abdillah el-Attar Cüz (28) 
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sellem’den duymuş olduğum şeyleri, şu acemlerin sözünden 
dolayı terk edecek değilim. Muhakkak ki bizler, birimizden bir 
lokma düştüğünde, üzerindeki pis şeyleri giderip onu yemekle 
emrolunurduk.”61  

Şeytanın uyduruk bilim dinine inanan biri ise böyle bir 
durumda o lokmada bakteriler oluştuğuna inandığından o 
lokmayı şeytana bırakır. Zaten şeytanın da istediği bu değil 
miydi? Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

“Şüphesiz kendilerine hidayet açıkça belli olduktan 
sonra, gerisin geri dönenleri, şeytan kışkırtmış ve uzun 
emellere kaptırmıştır. Bunun sebebi; onların Allah’ın 
indirdiğinden hoşlanmayanlara: “Bazı hususlarda size itaat 
edeceğiz” demeleridir. Oysa Allah onların gizlediklerini 
biliyor. Öyleyse melekler, yüzlerine ve arkalarına vura vura 
canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? İşte böyle; çünkü 
gerçekten onlar, Allah’ı gazaplandıran şeye uydular ve O’nu 
razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar; bundan dolayı 
amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık 
bulunanlar, Allah’ın kinlerini hiç çıkarmayacağını mı 
sandılar? Eğer biz dilersek, sana onları elbette gösteririz, 
böylelikle onları simalarından tanırsın. And olsun, sen 
onları, sözlerin söyleniş tarzından da tanırsın. Şüphesiz 
Allah, amellerinizi bilir. (Muhammed Suresi 25-30. ayetler) 

Evet, Allah bize onları göstermeyi dilemiş ve simalarından, 
yüzlerindeki maskelerden tanıyoruz artık! 

                                                

61 Sahih. Dârimî (2029) İbn Mâce (3278) İbn Ebi Asım, el-Ahad ve’l-
Mesani (1089) Taberânî (20/200) Mukbil b. Hadi Sahihu’l-Musned 
(1129) 
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Maske ve Mesafeli Namaz, Allah’ın Kaderini İnkâr 

Demektir 

İnsanlık tarihinde asırlardır devam edegelen uluslararası 
salgınlar defalarca tecrübe edilmiş olmasına rağmen insanların 
ibret almamaları ve hala Allah’ı ve O’nun kaderini inkâr eden 
tarzda meseleye yaklaşmaları – bazıları bunun adına sözde 
akılcı ve bilimsel hareket dese de - acizliğin ve cahilliğin had 
safhasıdır.  

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Binlerce oldukları 
halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? 
Allah onlara «ölün» dedi. Sonra da onları diriltti. Şüphesiz ki, 
Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Ama insanların pek 
çoğu şükretmezler.” (Bakara 243) 

İbn Kesir rahimehullah bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir: 
“Vekî' İbn Cerrah tefsirinde şöyle diyor: “Binlerce oldukları 
halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi?” 
âyeti hakkında İbn Abbâs radiyallahu anhuma'dan rivayet etti ki; 
o şöyle demiştir: “Bunlar, dört bin kişi idiler. Taundan kaçarak 
köylerinden çıkmışlardı ve ölüm olmayan bir yere gidelim 
diyorlardı. Bir yere gelince Allah Teâlâ: “Onlara ölün” dedi ve 
onlar da öldüler. Peygamberlerden birisi onlara uğradı ve rabbine 
duâ ederek onları diriltmesini istedi. Allah da onları diriltti. İşte 
“Binlerce oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından 
çıkanları görmedin mi?” âyetinin anlamı budur. 

Seleften bazılarının anlattığına göre; bu kavim 
İsrâiloğullarından bir peygamberin zamanında bir belde halkı 
olup yerlerini tehlikeli görmüşlerdi. Orada kendilerine şiddetli bir 
veba gelmişti. Onlar da ölümden kaçarak memleketlerinden 
ayrıldılar ve boş çöle kaçtılar. Açık bir vâdîye inip iki tarafını 
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doldurdular. Allah Teâlâ onların ürerine biri vadinin altından, 
diğeri yukarısından olmak üzere iki melek gönderdi. Melekler 
onlara bir bağırış bağırdılar ki son ferdine varıncaya kadar öldüler 
ve çukurlara sürüklendiler, üzerlerine duvarlar örüldü. Yok 
oldular, parçalanıp dağıldılar. Aradan bir asır geçtikten sonra 
İsrâiloğullarından Hazkıyel adındaki bir peygamber onların 
bulunduğu yere uğradı ve Allah'dan onların diriltilmelerini diledi. 
Allah Teâlâ onun duasını kabul buyurarak: “Ey çürümüş 
kemikler, Allah toplanmanızı emrediyor” demesini emretti. Her bir 
cesedin kemikleri biraraya toplandı. Sonra Allah Teâlâ: “Ey 
kemikler, Allah sizin et, sinir ve deri ile örtülmenizi emrediyor” 
diye nida etmesini emretti ve öylece oldu. Bunu peygamber 
görüyordu. Sonra Allah Teâlâ: “Ey ruhlar, Allah Teâlâ daha önce 
bulunduğunuz cesedlere dönmenizi emrediyor” diye nida 
etmesini emretti. Onlar etraflarına bakar oldukları halde dirilerek 
kalktılar. Allah Teâlâ onları uzun uykularından sonra diriltmişti ve 
onlar şöyle diyorlardı: “Seni tesbîh ederiz ey Allah'ımız, Senden 
başka İlâh yoktur.” 

Onların diriltilmelerinde hem bir ibret ve hem de kıyamet 
günü cismânî dirilmenin vuku' bulacağına kesin bir delîl vardır. 
İşte bunun içindir ki Allah Teâlâ: “Şüphesiz ki Allah kendilerine 
parlak âyetler, kesin hüccetler ve çürütülemez deliller göstermek 
suretiyle, insanlara karşı lütuf sahibidir. Ama insanların pek çoğu 
şükretmezler.” Gerek dinlerini ve gerekse dünyaları ile ilgili olarak 
Allah'ın kendilerine verdiklerinin şükrünü yerine getirmezler, 
buyurmaktadır. 

Yine bu kıssada hem bir ibret ve hem de korkunun kadere 
fayda vermediğine ve Allah'tan, ancak Allah'a kaçılabileceğine 
bir delil vardır. Bunlar uzun bir hayat isteğiyle vebadan kaçarak 
memleketlerinden çıkmışlardı. Ama maksadlarının tersi ile 
muamele gördüler ve bir anda ölüm onlara geliverdi. 
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“Salgın Hastalıklar” Tabiriyle Kastedilen 

Nedir? 

Hastalığın kendisi bulaşıcı değildir. Hastalıklar ancak ve 
ancak Allah’ın takdir etmesiyle meydana gelir. “Bulaşıcı 
hastalıklar” tabiri, hastalığın kendisiyle alakalı değil, uğursuzluk 
inancıyla alakalıdır. Kişi, vebanın ortaya çıktığı bir yere girer de 
Allah kendisinin de hastalanmasını takdir ederse, bu kişi 
hastalığın bulaştığına inanmaya başlar. Yahut vebalı olan 
bölgeyi terk etmesi sayesinde hastalıktan kurtulduğuna inanır. 
İşte bulaşıcı olan bu bâtıl inançtır. 

Kays b. Muslim rahimehullah’tan: Tarık b. Şihab 
radiyallahu anh dedi ki:  

ُث  ُكنَّا  َلَنا َفَقاَل َقاَل  اْْلَْشَعِري ِ  ُموَسى أَِبي ِإَلى َنَتَحدَّ
 ِفي َوَقعَ  َقدْ ن تجفوا َفِإن َهَذا الوجع ََل َعَلْيُكم أَ  َيْومٍ  َذاَت 
هَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  َفَمنْ أهلنا  هْ  َيَتَنزَّ أَن َيُقول  َواْحَذُروا َفْلَيَتَنزَّ
 ُكْنُت  َلوْ  َفأُِصيَب رجل  َوَجَلَس رجل َفُعوِفَي!  َخَرجَ رجل 
 ُفََلنٍ  آلُ  أُِصيَب  َكَما أُِصْبُت آل فََلن  َجَلَس َكَما  َجَلْسُت 

َكَما خرج آل  َخَرْجُت  ُكْنُت  َلوْ فأصيب  َجَلَس أَن َيُقول ِإن وَ 
ثُُكمْ َفِإِن ي  ُفََلنٍ  آلُ فََلن عوفيت َكَما عوفي   ِفي َسأَُحد ِ
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ِإَلى أبي ُعَبْيَدة ِفي الطَّاُعون الَِّذي  َكَتَب  ُعَمرَ ِإن  الطَّاُعونِ 
ام أَنه عرضت لي َحاَجة ََل غنى ِبي َعْنك ِفيهَ  ا َفِإذا َوقع ِبالشَّ

أََتاك كتابي َفِإِن ي أعزم َعَلْيك ِإن أََتاك َلْيَلا أََل تصبح َحتَّى 
ا َقَرأَ أَبُو  ترد َوِإن أََتاك َنَهارا أََل تمسي َحتَّى ترد ِإَلي  َفَلمَّ
 أَنْ ُعَبْيَدة اْلكتاب َقاَل قد عرفت َحاَجة أَِمير اْلُمؤمِنيَن أََراَد 

ثمَّ كتب ِإِن ي قد عرفت َحاَجتك الَِّتي  ِبَباٍق من َلْيَس  يُْسَتْبَقى
ْلِنيعرضت َلك  َيا أَِمير اْلُمؤمِنيَن َفِإِن ي ِفي  َعْزَمِتَك  ِمنْ  َفَحل ِ

ا َقَرأَ عمر  أَْرَغَب َولْن  اْلُمْسِلِمينَ  ُجْند بنفسي َعْنُهم َقاَل َفَلمَّ
َوَكاَن قد  اْلكتاب َبَكى َقاَل َفقيل َلُه توف ي أَبُو ُعَبْيَدة؟ َقاَل ََل 

َقاَل َفكتب ِإَلْيِه عمر ِإن اْْلُْرُدن أَرض عمقة َوِإن اْلَجاِبَية 
ا َقَرأَ أَبُو  فاظهر ِباْلُمْسِلمين ِإَلى اْلَجاِبَية نُْزَهةٍ  أَْرُض  َقاَل َفَلمَّ

َقاَل  ُعَبْيَدة اْلكتاب َقاَل َهَذا نْسمع ِفيِه أَِمير اْلُمؤمِنيَن ونطيعه
فأبوئ النَّاس َمَناِزلهْم َقاَل َفقلت ِإِن ي ََل َفأمرِني أَن أركب 

َقاَل َفَقاَل لي َلَعلَّ اْلَمْرأَة طعنت؟ َقاَل قلت أجل َقاَل  أَْسَتِطيعُ 
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َوتُوِف ي أَبُو ُعَبْيَدة  َفطُِعنَ َفوجَد وخزة  ِلَيْرَكَب  َفَذَهَب 
 الطَّاُعونُ  َواْنَكَشَف 

“Bizler Ebu Musa radiyallahu anh’ın yanına gider 
konuşurduk. Bir gün bize şunları söyledi:  

“Benden kaçınmanız gerekmez. Şu taun (veba) hastalığı 
benim aileme de düştü. Bu sebeple aranızdan uzak durmak 
isteyen uzak dursun. Fakat iki şeyden de sakının: Bir kimsenin: 
“Birisi çıktı ve kurtuldu, diğeri oturdu ve hastalığa yakalandı. Ben 
de çıkıp gitmiş olsaydım filanın ailesi kurtulduğu gibi ben de 
kurtulurdum” demesinden veyahut bir diğerinin: “Eğer oturmuş 
olsaydım filanın ailesi hastalığa yakalandığı gibi ben de 
yakalanacaktım” demesinden de sakının. Şimdi ben sizlere taun 
meselesini anlatayım:  

“Şam’da taun hastalığı çıktı. Ömer radiyallahu anh ona: 
“Sana bu mektubum gelir gelmez kesin olarak sana şunu 
söylüyorum: Eğer mektubum sana sabah ulaşmışsa bineğine 
binmeden akşamı etme. Eğer akşam vakti sana varırsa yanıma 
gelmek üzere bineğine binmeden sabahı etme. Çünkü sana sen 
olmadan göremeyeceğim bir ihtiyacım var” diye bir mektup yazdı. 
Ebu Ubeyde radiyallahu anh mektubu okuyunca:  

“Müminlerin emiri hayatta kalamayacak olanı hayatta 
tutmak istedi” dedi. Sonra Ebu Ubeyde radiyallahu anh ona şu 
mektubu yazdı: 

“Ben müslümanlardan oluşan askerler arasındayım. Ben 
kendimi onlara tercih ederek yola çıkamam. Müminlerin emirinin 
bana ne ihtiyacının olduğunu biliyorum.” Mektup kendisine 
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ulaşınca Ömer radiyallahu anh ağladı. Ona:  

“Yoksa Ebu Ubeyde vefat mı etti?” denildi. O: “Hayır” dedi. 
Ömer radiyallahu anh ona şu mektubu yazdı: 

“Ürdün derin bir yerdir. Cabiye ise nezih bir yerdir. Bu 
sebeple sen de müslümanları al ve Cabiye’ye git.” Ebu Ubeyde 
radiyallahu anh mektubu okuyunca: “Müminlerin emirini işittik ve 
itaat ettik” dedi. Sonra bana: 

“Haydi, git, müslümanlara kalacakları yerleri hazırla” dedi. 
Ben: “Bunu yapamam” dedim. Ebu Ubeyde radiyallahu anh:  

“Galiba hanımın taun oldu?” dedi. Ben de: “Evet” dedim. 
Ebu Ubeyde radiyallahu anh bineğine binmek üzere gitti. Onu bir 
şey yakalar gibi oldu ve hemen isabet alıp öldü. Sonra da taun 
hastalığı kalktı.”62 

Şehr b. Havşeb rahimehullah’tan: “Abdurrahman b. Ganm 
radiyallahu anh dedi ki:  

امِ  الطَّاُعونُ  َوَقعَ   َفَقاَل  اْلَعاِص  ْبنُ  َعْمُرو َخَطَبَنافَ  ِبالشَّ
وا ِرْجس   الطَّاُعونَ  َهَذا ِإنَّ  َعاِب  اْْلَْوِدَيةِ  ِفي ِمْنهُ  َفِفرُّ  َفَبَلغَ  َوالش ِ

و َكَذَب  َفَقاَل  َحَسَنةَ  اْبنَ  ُشَرْحِبيَل  َذِلَك   َرُسوَل  َصِحْبُت  َعْمر 
                                                

62 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Taberî Tehzibu’l-
Asar (mefkud cüz no:13) Tahavî Şerhu Meâni'l-Âsâr (4/305) Hâkim 
(3/295) İbn Asakir Tarih (24/422) 
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و َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللُ  َصلَّى اَّللِ   َوَلِكنَّهُ  أَْهِلهِ  ِحَمارِ  ِمنْ  أََضلُّ  َوَعْمر 
اِلِحينَ  َوَوَفاةُ  َنِبي ُِكمْ  َوَدْعَوةُ  َرب ُِكمْ  َرْحَمةُ   َقْبَلُكمْ  الصَّ

“Şam’da taun meydana geldi. Amr b. el-As radiyallahu anh 
bize hutbe vererek şöyle dedi: 

“Muhakkak ki bu taun bir pisliktir. Ondan vadilere ve 
yaylalara kaçın.” Bu sözler Şurahbil b. Hasene radiyallahu anh’e 
ulaşınca dedi ki: 

“Amr yanıldı! Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile 
sahabelik ettim. Amr, ailesinin eşeğinden daha sapıktır. Lakin bu 
hastalık rabbinizden bir rahmet, nebiniz sallallahu aleyhi ve 
sellem’in bir duası ve sizden önceki salihlerin ölüm sebebidir.”63 

* Şurahbil b. Şuf’a rahimehullah’ın rivayetinde şu 
şekildedir: 

امِ  َوَقعَ  الطَّاُعونَ  ِإنَّ  و َفَقاَل  ِبالشَّ ُقوا َعْمر   َفِإنَّهُ  َعْنهُ  َتَفرَّ
 َرُسوَل  َصِحْبُت  َقدْ  َفَقاَل  َحَسَنةَ  اْبنَ  ُشَرْحِبيَل  َذِلَك  َفَبَلغَ  ِرْجز  
ُ  َصلَّى اَّللِ   َرب ُِكمْ  َرْحَمةُ  ِإنََّها َيُقولُ  َفَسِمْعُتهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَّ

                                                

63 Muslim'in şartına göre sahih. Taberânî (7/305) Hâkim (3/311) 
Ahmed (4/195) Ma’mer b. Raşid el-Cami (772) Begavi Mu’cem (1690) 
Ebu Nuaym Marife (3714) İbn Asakir Tarih (22/475) 
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اِلِحينَ  َوَمْوُت  َنِبي ُِكمْ  َوَدْعَوةُ   َوََل  َلهُ  َفاْجَتِمُعوا َقْبَلُكمْ  الصَّ
ُقوا و َفَقاَل  َعَلْيهِ  َتَفرَّ  َصَدَق  َعْنهُ  اَّللُ  ِضَي رَ  َعْمر 

“Taun Şamda ortaya çıkınca Amr radiyallahu anh: “Bunun 
bulunduğu yerden etrafa dağılın. Çünkü o bir azaptır” dedi. 
Amr’ın bu söyledikleri Şurahbil b. Hasene radiyallahu anh’e 
ulaşınca o şöyle dedi: 

“Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sohbetinde 
bulundum. O’nun şöyle buyurduğunu işittim: 

“Bu rabbinizin bir rahmeti, nebinizin bir duası ve sizden 
önceki salihlerin ölüm sebebidir.” Bu sebeple onun için 
toplanın, onun bulunduğu yerden etrafa dağılmayın.” Bunun 
üzerine Amr radiyallahu anh: “Doğru söyledi” dedi.”64 

  

                                                

64 Sahih. Tahavî Şerhu Meâni'l-Âsâr (4/306) İbn Hibbân (7/215) 
Ahmed (4/196) Beyhakî (6/384) el-Elbani Ta’likatu’l-Hisan (2940) 
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Tâûn Bulunan Yere Girmemek ve 

Çıkmamak Ne İçindir? 

Tahavi Şerhu Meani’l-Asar’da şöyle dedi: “Derler ki: “İşte 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayetlerde taunun 
bulunduğu yere gidilmemesini emretmektedir. Bu ise ondan 
korkulduğu için verilmiş bir emirdir.” Bunlara şöyle cevap verilir: 

Bunlarda sizin dediğiniz hususa delil yoktur. Çünkü onun 
bulunduğu yere gidilmesini terk etme emri ondan duyulan korku 
sebebiyle olsaydı, taunun ortaya çıktığı yerde bulunan kimselere 
de oradan çıkmak için serbestlik verilmesi gerekirdi. Çünkü taun 
dolayısıyla onlar hakkında duyulan korku, onların dışındakiler 
için duyulan korkuyla aynıdır. Taunun ortaya çıktığı yerde 
bulunan kimselere oradan çıkmaları yasaklanmış olduğuna göre 
bu, orada bulunmayan kimselere, hastalığın görüldüğü yere 
gitmelerinin yasaklanış sebebinin sizin benimsediğiniz sebep ve 
anlamdan farklı olduğunu ispatlamaktadır. Bir kimse: “Peki sizin 
dediğiniz bu sebep ve anlam ne demektir?” diyecek olursa ona 
şöyle cevap verilir: 

“Doğrusunu en iyi bilen Allahtır. Bize göre bunun anlamı 
şudur: Bir kimsenin taunun bulunduğu yere gidip Allah Azze ve 
Celle’nin onun hakkındaki takdiri gereği bu hastalığa yakalanırsa 
“Ben buraya gelmemiş olsaydım bu hastalığa 
yakalanmayacaktım” dememesidir. Hâlbuki o çıkıp gittiği yerde 
kalmaya devam etmiş olsaydı belki de bu hastalık ona 
bulaşmayacaktı. Bundan dolayı böyle bir sözü söyleme korkusu 
ile bu hastalığın olduğu yere gitmemesi emredilmiştir. 

Aynı şekilde taunun bulunduğu yerden çıkmaması da 
emredilmiştir. Ki çıkacak olursa “Ben orada kalmış olsaydım, 
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oranın halkının başına gelen benim de başıma gelirdi” demekten 
kurtulamaması korkusudur. Hâlbuki orada kalmaya devam 
edecek olsaydı ona bu hastalıktan bir şey bulaşmayabilirdi. 
Bundan dolayı açıkladığımız anlam sebebiyle taunun bulunduğu 
yere gidilmemesi ve yine sözünü ettiğimiz anlam sebebiyle onun 
bulunduğu yerden çıkılmaması emredilmiştir.  

Aynı şekilde bizim Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den: 
“Hastalıklı olan sağlıklı olanın bulunduğu yere gitmesin” 
hadisi de bu şekildedir. Bunun sonucunda sağlıklı olan kimse bu 
hastalığa yakalanır ve sağlıklı olan kimseyi hastalıklı olanın 
yanına götürdüğü için “Eğer ben bunu bu hastanın yanına 
getirmemiş olsaydım ona da bu hastalık bulaşmazdı” demeye 
kalkışır. Hâlbuki sağlıklı olanı o hastanın yanına götürmese dahi 
hastalık ona bulaşabilirdi. İşte bundan dolayı sağlıklı birisinin 
hastalıklı olanın yanına götürülmemesi emredilmiştir. Bu emrin 
sebebi ise insanların kalplerine bu yanlış kanaatin düşmesinden 
ve dilleriyle onu ifade edip söylemelerinden emin 
olunamamasıdır. Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’den hastalığın bulaşmayacağı ile ilgili rivayetler de 
nakledilmiştir…”65 

İşte Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, sözünü ettiğimiz 
bu rivayetlerde “Birincisine kim bulaştırdı?” buyurarak 
hastalığın bulaşmasının söz konusu olmadığını belirtmiştir. Yani 
eğer ikincisi, birincisi ona hastalığı bulaştırdığı için hasta 
olmuşsa, birincisinin hiçbir şekilde hastalanmaması gerekirdi. 
Çünkü onunla beraber bu hastalığı bulaştıracak kimse 
bulunmuyordu. Birincisinin başına gelen hastalık ancak Allah 
Teâlâ’nın kaderiyle geldiğine göre ikincisine gelen hastalık da 

                                                

65 Tahavî Şerhu Meâni'l-Âsâr (4/306) 
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böyledir. 

Bir kimse “Bizler bunu Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den 
hasta olan bir kimse sağlıklı olanın yanına götürülmesin şeklinde 
rivayet edilen hadise zıt görüyoruz” diyecek olursa ben de şöyle 
derim:  

“Hayır, ancak hastalığın bulaşması yoktur sözü Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in buyurduğu şekliyle hastalığının 
bulaşmasının asla söz konusu olmayacağı anlamında kabul 
edilir. O’nun “Hasta olan bir kimse sağlıklı olanın yanına 
götürülmesin” sözü de hastanın sağlıklının yanına götürülerek 
Allah’ın kaderi gereği birincisinin başına gelen hastalığın 
aynısının ona da gelmesi ve insanların bu sebeple “Birincisi 
hastalığı ona bulaştırdı” demeleri korkusu hakkında kabul edilir. 
İşte böylelikle bu söz söylenir korkusu ile sağlıklı olan, hasta 
olanın yanına götürülmesi mekruh görülmüştür. Biz yine bu 
rivayetler arasında Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den 
cüzzamlının elini yemek kabının içerisine koymuş olduğunu da 
rivayet ettik. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in fiili 
uygulaması böylelikle bulaşmanın söz konusu olmadığına delil 
olmaktadır. Çünkü hastalığın bulaşması mümkün şeylerden 
olsaydı bu takdirde Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in 
bulaşmasından korkulan böyle bir fiili de ortaya çıkmazdı. Çünkü 
bunu yapmakla telef olma tehlikesini üzerine çekmiş oluyordu. 
Oysa Allah Azze ve Celle bunu yasaklamış, kendinizi öldürmeyin 
buyurmuştur. (Nisa 29) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
yana doğru kaymış yüksekçe bir duvarın yanından hızlıca 
geçmişti. Ölüm korkusuyla yan yatmış bir duvarın yanından 
hızlıca geçtiğine göre hastalığın bulaşmasından korkulan bir işi 
yapması nasıl caiz olabilir? 

Yine bu bölümün bundan önceki kısımlarında Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in taunun bulunduğu yere gidilmesini 
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ve bulunduğu yerden çıkılmasını yasakladığına dair nakledilmiş 
rivayetlerin anlamını, onun bulunduğu yere gidilmesini 
yasaklamasının, Allah Teâlâ’nın ilminde onların oraya gittikleri 
takdirde o hastalığa yakalanacakları ve oraya gidince bu 
hastalığa yakalanarak: “biz bu hastalığın olduğu yere geldiğimiz 
için bu hastalığa yakalandık. Gelmemiş olsaydık 
yakalanmayacaktık” demelerinin korkusu olduğunu, aynı şekilde 
oradan çıkmayı yasaklamasının da oradan çıkan bir kimsenin 
kurtulması ve arkasından: “Ben oradan çıktığım için kurtuldum, 
çıkmasaydım kurtulamayacaktım” dememesi için olduğunu da 
belirtmiştik. Taunun bulunduğu yerden çıkmanın ve bulunduğu 
yere gitmenin yasaklanış sebebi aynı olduğuna ve bunun 
hastalığın bulaşmasından değil de, onun uğursuzluğundan 
korkup çekinmekten dolayı olduğu anlaşıldığına göre, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in “Hasta olan sağlıklı olanın yanına 
götürülmesin” sözü de, hastalığın bulaşması endişesiyle değil, 
yine uğursuz görme ile alakalıdır. Bundan dolayı Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in bütün bu sözleri insanların 
endişelenip uğursuz saymalarına götüren bu sebeplerle 
ilgilidir.“66 

Tâun Hastalığı Cinlerin Saldırısıdır 

Ebu Musa radıyallahu anh’den Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu: 

ِتي َفَناءُ  َقاَل   َعَرْفَنا َقدْ  اَّللَِّ  َرُسوَل  َيا َقالُوا َوالطَّاُعونِ  ِبالطَّْعنِ  أُمَّ
 َشَهاَدة   ُكل ٍ  َوِفي ن ِ اْلجِ  ِمنَ  أَْعَداِئُكمْ  َوْخزُ  َقاَل  الطَّاُعوُن؟ َفَما الطَّْعنَ 

                                                

66 Tahavi Şerhu Meani’l-Asar (4/310) 
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“Ümmetimin tükenişi ta'n (yaralanma) ve tâûnla 
olacaktır." Denildi ki: “Ey Allah’ın Rasulü! Tâ’nı biliyoruz, peki 
tâûn nedir?" şöyle cevap verdi: 

"Tâûn, cinlerden olan düşmanlarınızın çarpmasıdır. 
Her birinde de şehitlik vardır.”67 

Usâme b. Zeyd radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

الطَّاُعوُن ِرْجز  أَْو َعَذاب  أُْرِسَل َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل أَْو َعَلى َمْن 
َوَقَع ِبأَْرٍض  َكاَن َقْبَلُكْم َفِإَذا َسِمْعُتْم ِبِه ِبأَْرٍض َفََل َتْقَدُموا َعَلْيِه َوِإَذا

ا ِمْنُه وَقاَل أَبُو النَّْضِر ََل يُْخِرُجُكْم ِإَلَّ  َوأَْنُتْم ِبَها َفََل َتْخُرُجوا ِفَرارا
 ِفَرار  ِمْنهُ 

“Tâûn (vebâ) hastalığı İsrailoğullarından veya sizden 
öncekilerden bir gruba gönderilen bir pislik idi. Bir yerde 
tâun olduğunu işitirseniz oraya gitmeyiniz. Siz bir yerde iken 

                                                

67 Muslim'in şartına göre sahih. Bezzar (8/16, 91) Ahmed (4/395, 
413, 417) Tayâlisî (536) İbn Ebi Şeybe Musned (624) Buhârî Tarihu’l-
Kebir (4/212) Hâkim (1/114, 2/102) Taberani (22/314) Taberani Evsat 
(2/105, 3/367, 8/239) Taberânî Sagir (351) Ebu Ya’la (13/194) Ru’yani 
(498, 539) İbn Bişran Emali (99) Ebu’ş-Şeyh İbn Hayyan Fevaid (119) 
Dulabi el-Kuna (122) Darekutni el-İlel (7/257) Taberi Tehzibu’l-Asar 
(s.100) Ebu’l-Hasen el-Hilai el-Hilaiyyat (752) Ebu Nuaym Musnedu Ebi 
Hanife (s.99, 105) Muhammed b. el-Hasen eş-Şeybani el-Asar (265) 
Ebu Yusuf el-Asar (896) Beyhaki Delail (7/209) Deylemi (4397) İbn 
Hacer Bezlu’l-Maun (s.109-136) el-Elbani İrvau’l-Galil (1637) 
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bu hastalık meydana gelirse de oradan kaçmayın.”68 

Aişe radıyallahu anha’dan: Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’e tâûn hakkında sordum. Bana şöyle haber verdi:  

ُ َعَلى  أَنَّهُ  َ َجَعَلُه َرْحَمةا َعَذاب  َيْبَعثُُه اَّللَّ َمْن َيَشاُء َوأَنَّ اَّللَّ
ا  ِلْلُمْؤِمِنيَن َلْيَس ِمْن أََحٍد َيَقُع الطَّاُعوُن َفَيْمُكُث ِفي َبَلِدِه َصاِبرا
ُ َلُه ِإَلَّ َكاَن َلُه ِمْثُل أَْجِر  ا َيْعَلُم أَنَُّه َلَ يُِصيُبُه ِإَلَّ َما َكَتَب اَّللَّ ُمْحَتِسبا

 َشِهيدٍ 

“Muhakkak ki o Allah’ın dilediğine gönderdiği bir 
azaptır ve şüphesiz Allah onu mü’minlere bir rahmet 
kılmıştır. Bulunduğu yerde tâûn hastalığı çıkıp da karşılığını 
Allah’tan bekleyerek ve Allah’ın yazdığından başkasının 
isabet etmeyeceğini bilerek beldesinde kalmaya sabreden 
hiçkimse yoktur ki, ona şehidin ecri gibi ecir yazılmasın.”69 

Medine Vebası Yaygın Olduğu Halde Oraya Girmek 

Yasaklanmadı, Tecrit Uygulanmadı! 

Şam’da Taun vebası çıktığı zaman Muaz radiyallahu 
anh’ın hutbe yaparak insanlara yaptığı nasihat birçok tarikten 
sabit olmuştur. Hatta Muaz radiyallahu anh kendisine ve ailesine 
bu hastalığın isabet etmesi için dua etmiş, ailesinin bütün fertleri 
birer birer bu hastalıktan ölmüş, en son kendisi bu hastalıktan 

                                                

68 Sahih. Buhârî (3473) Muslim (2218) 
69 Sahih. Buhârî (3474, 5734, 6619) 
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dolayı vefat etmiştir. Ahmed b. Hanbel’in Kitabu’z-Zuhd’de 
(no:1021) Tarık b. Abdirrahman rahimehullah’tan rivayetinde de 
şöyle anlatılır: 

“Şam’da taun hastalığı çıktı ve yayıldı. İnsanlar: “Bu susuz 
tufandır” dediler. Bu Muaz b. Cebel radiyallahu anh’e ulaşınca 
kalkıp şöyle hutbe verdi: 

َبَلَغِني َما َتُقولُوَن ِإنََّما َهِذِه َرْحَمة  ِمْن َرب ُِكْم َعزَّ َوَجلَّ ِإنَُّه َقْد 
اِلِحيَن َقْبَلُكْم َوَلِكْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَكَفِت الصَّ ُكْم َصلَّى اَّللَّ َوَدْعَوُة َنِبي ِ

ُجُل ِمْنُكْم ِإَلى مَ  ْنِزِلِه ََل َخاُفوا َما ُهَو أََشدُّ ِمْن َذِلَك أَْن َيْغُدَو الرَّ
ْبَيانِ   َيْدِري أَُمْؤِمن  ُهَو أَْو ُمَناِفق  َوَخاُفوا ِإَماَرَة الص ِ

“Muhakkak ki söyledikleriniz bana ulaştı. Bu hastalık ancak 
rabbiniz Azze ve Celle’den bir rahmet ve nebiniz sallallahu aleyhi 
ve sellem’in duasıdır. Sizden önceki salihlere bu kurtuluş 
olmuştur. Lakin onlar bundan daha şiddetli olan şeyden; sizden 
birinin evine mü’min mi yoksa münafık mı olduğunu bilemeden 
dönmesinden ve çocukların idareciliğinden korkuyorlardı.” 

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in duası ile kastettiği şudur: 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine’de sıtma vebası 
veya taun vebası arasında muhayyer bırakılınca ölüm oranı daha 
az olduğu için sıtma vebasının Medine’de kalmasını, taun 
vebasının ise başka yere gönderilmesini istemişti.  

Ahmed (5/81) sahih isnadla Rasulullah'ın azatlısı Ebu Asib 
radıyallahu anh'den şöyle rivayet etti: Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem buyurdu ki: 
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ى ِباْلَمِديَنِة   ى َوالطَّاُعوِن َفأَْمَسْكُت اْلُحمَّ أََتاِني ِجْبِريُل ِباْلُحمَّ
امِ  ِتي َوَرْحَمة   َوأَْرَسْلُت الطَّاُعوَن ِإَلى الشَّ َفالطَّاُعوُن َشَهاَدة  ِْلُمَّ

 َوِرْجس  َعَلى اْلَكاِفِرينَ 

"Cibril bana humma ve taun ile geldi. Ben hummayı 
Medine'de tuttum taunu ise Şama gönderdim. Taun 
ümmetim için bir şehitlik ve bir rahmettir. Kâfirler için de bir 
azaptır." el-Elbani es-Sahiha'da (761) ve Şeyh Mukbil Camiu's-
Sahih'te (1188) sahih olduğunu açıklamışlardır. 

Bu yüzden Medine’ye gelen kimse sıtma vebası (humma 
hastalığı)na yakalanırdı.  

Nitekim Ukl ve Urene kabilelerinden bazı kimseler de bu 
hastalığa yakalanınca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
onlara deve sidiği ve deve sütü içmelerini tavsiye etmiş, onlar da 
bunu yapınca iyileşmişlerdi. Fakat iyileştikten sonra taşkınlık 
yapıp cinayet işledikleri için cezalandırılmışlardı. Kıssa Buhârî ve 
Muslim’in Sahih’lerinde mevcuttur. 

Vebâ, Tâun, Cüzzam gibi hastalıklar eskiden beri mevcuttu 
ve ne Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ne de ashabı, bugün 
kendilerine “Bilim kurulu” denilen ve kâfir Dünya Sağlık 
Örgütünün aldığı saçma sapan kararları harfiyyen uygulamakla 
görevli olan yobaz cahil tayfasının yaptıkları gibi, insanları 
birbirinden uzak tutmak, evlere kapatmak gibi kararlar 
almıyorlardı. Mescidlerde cemaatle namazları, ilim derslerini, 
birbirlerini ziyaretleri asla iptal etmemişlerdir. Çünkü onlar Allah’a 
ve onun kaderine iman ediyorlardı. Şimdikiler ise Allah’ı ve 
kaderini inkâr ediyorlar, “akıl ve bilim” dedikleri cehalete 
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tapıyorlar, maskelerle ve eldivenlerle korunabileceklerini 
zannederek halkları paranoyak haline getiriyorlar. 

Medine’deki Sıtma Vebasına Rağmen Cemaatle 

Namazın Devam Etmesi 

Zuhrî rahimehullah’tan: Enes b. Malik radiyallahu anh şöyle 
demiştir:  

ة   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة َوِهَي ُمَحمَّ َقِدَم النَِّبيُّ َصلَّى اَّللَّ
َفُحمَّ النَّاُس َفَدَخَل اْلَمْسِجَد َوالنَّاُس ُقُعود  َفَقاَل َصََلُة 

َم النَّاُس اْلِقَيامَ الْ   َقاِعِد ِنْصُف َصََلِة اْلَقاِئِم َفَتَجشَّ

“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem Medine’ye geldiğinde 
orada hummâ (sıtma) vardı ve insanlar humma oldular. Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdiğinde oturarak namaz 
kılıyorlardı. Buyurdu ki: 

“Oturarak namaz kılana ayakta kılanın yarısı vardır.” 
Bunun üzerine insanlar ayakta namaz kılmaya çalıştılar.”70 

Abdullah b. Amr b. el-As radiyallahu anhuma şöyle 

                                                

70 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. İbn Abdilber et-
Temhid (12/48) Abdurrazzak (2/471) Ahmed (3/136, 214) Nesâî 
Sunenu'l-Kubrâ (1364) İbn Mâce (1230) Ebû Ya'lâ (6/275) Ziyau’l-
Makdisi el-Muhtare (7/195) Bezzar (12/324, 13/40) el-Elbani Sifatu’s-
Salat (s.97) 
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demiştir: 

ا َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة َناَلَنا  َخَرَج َوَباء  ِمْن َوْعِكَها َشِديد  فَ َلمَّ
ِ َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى النَّاِس َوُهْم يَُصلُّوَن  َرُسوُل اَّللَّ
ِ َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ا َفَقاَل َرُسوُل اَّللَّ ِفي ُسْبَحِتِهْم ُقُعودا

 َصََلُة اْلَقاِعِد ِمْثُل ِنْصِف َصََلِة اْلَقاِئمِ 

“Medine’ye geldiğimiz zaman vebaya yakalandık. Onun 
verdiği rahatsızlık şiddetli idi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem insanların yanına çıktığında onlar nafile namazları 
oturarak klıyorlardı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
buyurdu ki: 

“Oturarak namaz kılana ayakta kılanın yarısı kadar 
vardır.”71 

Taunlu Hastayı Ziyaret 

İmran b. Hudeyr rahimehullah’tan: “Ebu Miclez (Lahik b. 
Humeyd) rahimehullah dedi ki:  

ِث  َلَ  َقاَل   َوأََنا َيْأِتيني َوَكانَ  َقاَل  يُْعِجُبهُ  ِبَما ِإَلَّ  اْلَمِريَض  تَُحد ِ
                                                

71 Sahih ligayrihi. Malik Muvatta (1/136) Abdurrazzak (2/471) İbn 
Ebî Şeybe (1/403) Ebu Ahmed Hâkim Avaliyu Malik (120) İbn Abdilber 
et-Temhid (12/45-50) 
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وا َفَيُقولُ  َمْطُعون    ِفيِهمْ  فعدوك أفرق َفَمنْ  اْلَحي ِ  ِفي َمنْ  اْلَيْومَ  ُعدُّ
 ِبَذِلَك  َفأَْفَرحُ  َقاَل 

“Hastaya ancak hoşlanacağı şeyler anlatılır.” Ben taun 
hastasıydım, bana geldi ve şöyle dedi: “Bu gün şu ve şu 
mahallede iyi ayırt edebilenleri saydılar, seni de onlar arasında 
saydılar.” Budan dolayı sevinç duydum.”72 

Cüzzam Hastalarından Uzaklaşmak Kötü Kokusu 

Sebebiyledir 

Amr b. eş-Şerîd, babasından rivayet ediyor: Babası Sakif 
kabilesinin elçi heyetinde cüzzamlı birisiydi. Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem ona birisini göndererek:  

 ا َقْد َباَيْعَناَك َفاْرِجعْ ِإنَّ 

“Senin biatını kabul ettik, geri dönebilirsin” buyurdu.73 

Mufaddal b. Fudale; Habib b. eş-Şehid – Muhammed b. el-
Munkedir yoluyla Cabir radiyallahu anh’den rivayet ediyor: 

                                                

72 Muslim'in şartına göre sahih. Beyhakî Şuabu’l-İman (8776) İbn 
Ebi'd-Dunyâ el-Marad ve’l-Keffarat (48) İbrahim el-Harbi Garibu’l-Hadis 
(2/346) İsmail el-Esbehani et-Tergib (581) İbn Asakir Tarih (64/31) 

73 Sahih. Muslim (2231) 
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ِ َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم  أََخَذ ِبَيِد َمْجُذوٍم أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ
ِ َوَتَوكَُّلا َعَلْيهِ   َفَوَضَعَها َمَعُه ِفي اْلَقْصَعِة َوَقاَل ُكْل ِثَقةا ِباَّللَّ

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem cüzzamlı bir adamın 
elini tuttu, onunla beraber elini tabağa koydu ve buyurdu ki: 

“Allah’a güvenerek ve O’na tevekkül ederek ye.”74 

Bu hadisi Hafız İbn Hacer hasen görürken, el-Elbani 
ravilerinden Mufaddal b. Fudale sebebiyle zayıf görmüş ve Ömer 
ve Selman radiyallahu anhuma’dan gelen mevkuf rivayetlerin 
daha sahih olduğunu söylemiştir. İbn Adiy, Mufaddal b. 
Fudale’nin bütün rivayetlerinin düzgün olduğunu fakat Cabir 
radiyallahu anh’den, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
cüzzamlıyla beraber yemek yemesini rivayetinde tek kaldığı için 
bu rivayetin münker olduğunu belirtmiştir. Lakin metinde 
münkerlik söz konusu değildir. Nitekim Hafız İbn Hacer metinde 
münkerlik bulunmadığını Fethu’l-Bari’de açıklar. Esasen 
Mufaddal b. Fudale tek kalmamıştır, İsmail b. Muslim el-Mekkî 
ona bu rivayette mutabaat etmiştir. Mufaddal b. Fudale’nin 
rivayetini destekleyen tariki ise İbnu’l-Cevzi İlelu’l-Mutenahiye’de 
(1457) Ubeydullah b. Temmam – İsmail b. Muslim el-Mekki – 
Muhammed b. el-Munkedir – Cabir radiyallahu anh yoluyla 

                                                

74 Hasen. Hâkim (4/152) İbn Hibbân (13/490) İbn Ebî Şeybe (5/141) 
Ebû Dâvûd (3925) Tirmizî (1817) İbn Mâce (3542) Ebû Ya'lâ (3/354) 
Abd b. Humeyd (1092) İbn Ebi'd-Dunyâ et-Tevadu (83) İbnu’s-Sunni 
Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle (463) Tahavî Şerhu Meâni'l-Âsâr (4/310) 
Beyhakî (7/219) Beyhakî Şuab (2/122) İsnadında Mufaddal b. Fudale 
vardır. 
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zikretmiştir. 

Tariklerin bir araya gelmesiyle rivayet kuvvet 
kazanmaktadır. Zira Mufaddal b. Fudale hadisi yazılan, fakat tek 
başına hüccet olmayan bir ravidir. İsmail b. Muslim de hadisi 
yazılan, tek başına hüccet olmayan bir ravidir. Bu iki ravi bu 
rivayette birbirlerini takviye etmekte ve hadis hasen derecesine 
çıkmaktadır. 

İbn Adiy’in bahsettiği münkerlik metinle ilgili değil, isnad ile 
ilgilidir. Zira Mufaddal b. Fudale’de zayıflık vardır, sika bir imam 
olan Şu’be, bu hadisi Habib b. eş-Şehid – Abdullah b. Burayde 
yoluyla şu şekilde rivayet etmiştir: 

Abdullah b. Burayde rahimehullah dedi ki: 

ا ثُمَّ َيْبَعُث ِإَلى َكاَن َسلْ  َماُن َيْعَمُل ِبَيَدْيِه ثُمَّ َيْشَتِري َطَعاما
ِميَن َفَيْأُكُلوَن َمَعهُ   اْلُمَجذَّ

“Selman radiyallahu anh el işi yapar, sonra yemek satın 

alır, sonra cüzzamlılara gönderir ve onlarla beraber yerdi.”75 

Görüldüğü gibi bu kıssa, Cabir radiyallahu anh’ın 
rivayetinden başkadır. Nevevi, Ebu Bekr radiyallahu anh’ın da 
cüzzamlılarla beraber yemek yediğini zikretmiştir. 

                                                

75 Sahih mevkuf. İbn Sad (4/89) İbn Ebî Şeybe (5/141) Ebû Nuaym 
Hilyetu'l-Evliyâ (1/200) Ukayli ed-Duafa (4/242) İbn Ebi'd-Dunyâ 
Islahu’l-Mal (321) İbn Asakir Tarih (21/440) 
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Virüs Diye Bir Şey Yok mudur? 

Rasululullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mütevatir 
yollarla sabit olan hadiste hastalığın bulaşması diye bir şeyin 
olmadığı açıkça ifade edilmiştir. Virüslerin varlığına dair bir şey 
ispatlanamamıştır. Müslüman tabipler asla virüs diye bir şeyin 
varlığından söz etmemişlerdir. Kâfir tabipler ise, vücutta çeşitli 
sebeplerle tahrip olan hücrelerin (exosomların) virüs olduğunu 
iddia eden bir teori ortaya atmışlar ve kâfirler arasında bu teori 
genel kabul görmüş, hastalığın bu sayede bulaştığını iddia 
etmişlerdir.  

Ancak bu iddialarını da ispat edememiş, virüs dedikleri 
şeylerin exosomlardan farklı bir şey olduğunu 
kanıtlayamamışlardır. Bulaşıcı olduğunu idddia ettikleri 
hastalıkları da PCR testleri ile tespit etmektedirler. Hâlbuki PCR 
testleri ancak exosomları tespit etmektedir. Dolayısıyla grip, aids, 
hepatit gibi bütün hastalıklarda aynı testi kullanmaktadırlar ve 
insanları aldatarak bulaşıcı hastalıkların varlığına 
inandırmaktadırlar. 

Virüsten ilk defa bahsedenin Akşemseddin olduğuna dair 
iddia ise zorlama yorumlara dayanmaktadır. 

Osman Şevki, Türk Tabâbet Tarihi  adlı eserinde (s.48) 
(İlter Uzel’in sadeleştirmesiyle) Akşemseddin’in şu sözünü verir: 
“Büyük hastalıkların çeşitlerine göre tohumları ve kökü vardır. Ot 
tohumu gibi, ot kökü gibi. Zira babadan, anadan irsiyet yollu ile 
geçen hastalıklardan bazısı, sar’a, nikris ve cüzzam gibi olanlar, 
bazen hastalık görüldükten yedi sene sonra tekrar çıkar. Yiyecek 
ve içeceklerden hâsıl olan hastalıkların tohumu çabuk çıkar ve 
büyür.” Görüldüğü gibi Akşemseddin burada kendisinden çok 
önce ortaya atılmış olan tohum teorisini dile getirmiştir. 
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Osmanlı tabiplerinden Nidâi Mehmet Çelebi Ankaravî, 
Rebiu’s-Selame adlı risalesinde (Nuray Demir Öztürk’ün yüksek 
lisans tezi olarak Marmara Üniversitesi tarafından tıpkı basımıyla 
birlikte yayınlanmıştır), vebalar hakkında, bu hastalıkların 
sebebinin kirli hava ve yenilip içilen şeylerden zehirlenmeler 
olduğunu açıkladıktan sonra şöyle demiştir:  

“Veba ve başka hastalıkların yayılma sebeplerinden birisi 
de yersiz korkudur. Veba salgınından korkan insanların veba 
zamanında çok çabuk ölebileceği, korkunun en büyük güç 
olduğu ve bedende çok çeşitli hastalıklara sebep olduğu, yeri 
geldiğinde bu korkunun ortadan kaldırılmasında alınacak 
tedbirden bahsedileceği söylenir.” 

Yine Allah tarafından veba indirilmesi de söz konusudur. 
Aşağıda aktarılacak hadiste yiyecek ve içeceklerden 
zehirlenmenin vebaya sebep olmasına işaret edilmiştir: 

 Yılda Bir Gün Vardır ki Veba İner 

Câbir b. AbdiIIah radiyallahu anhuma'dan: Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

َناءَ  َغطُّوا َقاءَ  َوأَْوُكوا اْْلِ َنةِ  ِفي َفِإنَّ  الس ِ  ِفيَها َيْنِزلُ  َلْيَلةا  السَّ
 ِوَكاء   َعَلْيهِ  َلْيَس  ِسَقاءٍ  أَوْ  ِغَطاء   َعَلْيهِ  َلْيَس  ِبِإَناءٍ  َيُمرُّ  ََل  َوَباء  
 اْلَوَباءِ  َذِلَك  ِمنْ  ِفيهِ  َنَزَل  ِإَلَّ 

“Kabı örtün! Tulumu da bağlayın! Çünkü senede bir 
gece veba iner. Kapağı olmayan hiç bir kabın yahut üzerinde 
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bağı olmayan hiç bir tulumun yanından geçmez ki, içine bu 
vebadan bir şey inmesin.”76 

Virüs Diye Bir Şey Olsa Yere Düşen Lokmanın Alınıp 

Yenmesi Emredilmezdi: 

Cabir radiyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurmuştur: 

 ِبَها َكانَ  َما َفْلُيِمطْ  َفْلَيْأُخْذَها أََحِدُكمْ  لُْقَمةُ  َوَقَعْت  ِإَذا
ْيَطانِ  َيَدْعَها َوََل  َوْلَيْأُكْلَها أَذاى ِمنْ   َيَدهُ  َيْمَسحْ  َوََل  ِللشَّ

 َطَعاِمهِ  أَي ِ  ِفي َيْدِري ََل  َفِإنَّهُ  أََصاِبَعهُ  َيْلَعَق  َحتَّى ِباْلِمْنِديلِ 
 اْلَبَرَكةُ 

“Birinizin lokması yere düştüğü zaman, bulaşan şeyi 
temizleyip lokmayı yesin. Onu şeytana bırakmasın.” Yemek 
yeyince parmaklarını yalamadan mendile silmesin. Zira 
bereketin, yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz.”77 

                                                

76 Sahih. Muslim (2014) 
77 Sahih. Muslim (2033) 



72 

 

Hadis Ehlinin, “Hastalık Allah’ın 
Takdiriyle Bulaşır” Görüşüne 

Reddiyesi 

İbn Hacer, Bezlu’l-Maun’da (s.330 vd.) şöyle demiştir: 
“Tabiblerden bir topluluğun, sağlıklı olanın taun zamanında 
hastalığa yakalananlarla bir araya gelmesinden sakındırdıkları 
zikredildi. 

Kadı Tacuddin es-Subkî şöyle dedi: “Gördüğümüz 
kadarıyla halkın geneli bundan sakınıyor, hatta hastaları ziyaret 
etmeyi terk ediyorlar. Bu konuda deriz ki; eğer işinin ehli iki 
müslüman adil tabib, sağlıklının hasta olan ile temasının eziyet 
vereceğine şahitlik ederlerse, hasta olanın yanına girmekten 
engellenmesi caizdir…”  

Hafız İbn Hacer rahimehullah onu reddederek şöyle 
demiştir: “Derim ki: “Buna şahitlik edenin şahitliği kabul edilmez. 
Çünkü hissedilen gerçekler bunu yalanlamaktadır. İşte Mısır’da 
ve Şam’da taunlar çokça tekrar etmektedir ve bu hastalığın 
bulunmadığı bir ev yoktur. Bu evlerde bu hastalığa yakalanan 
aile üyeleri vardır ve onların hastalarla teması kesinlikle aile 
dışındakilerden daha fazladır. Onlardan birçoğu hatta çoğunluğu 
bu hastalıktan selamette kalmaktadır. Kim hastayla temasın 
ezaya sebep olduğuna şahitlik ederse bu kibirlenmektir.  

Nitekim hastalığın bulaştığı inancının iptaline dair açıklama 
geçti. Tekrarına gerek yok. Tacuddine Allah rahmet etsin, 
hastalığın bulaştığını adeten meydana gelmesi yoluyla 
ispatlamaya çalışıyor: Hastalığın bulaşmasının nefyedilmesi ile 
kastedilen ise hastalığın kendi tabiatiyle bulaşıcı olmamasıdır! 
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El-Kurtubi, el-Mufhim’de şöyle demiştir: “Hastalığın 
bulaştığı düşüncesi, Arap cahillerinin kuruntusudur. Zira onlar 
hasta olanın yanına sağlıklı girerse onu hastalandıracağına 
inanıyorlardı. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bunu nefyederek 
iptal etti. Onların şüphelerini tek bir kelime ile giderdi: “İlkine 
hastalık bulaştıran kim?” Bunun manası; uyuz nereden geldi? 
Diğer bir deve mi uyuz yaptı? Bu zincirlemenin sonu yoktur, bu 
imkânsızdır. Yoksa bunun sebebi uyuzlu deveden başkası 
mıdır? İlk deveyi uyuz yapan, ikinciyi de uyuz yapandır. O da her 
şeyin yaratıcısı olan ve her şeye kadir olan Allah Teâlâ’dır.” 

Yine dedi ki: “Bu cahillerde meydana gelen bu şüphe, 
öncelikle şu tabiatçılarda (materyalistlerde) de meydana geldi ve 
eşyanın birbirine tesir ettiğini söylediler ve buna tabîî tesir 
dediler. İkinci olarak Mutezile hayvanların fiilleri hususunda 
dediler ki: “Onların güçleri var etmede etkilidir. Onlar kendi 
fiillerinin yaratıcısıdırlar. Meydana getirme hususunda 
bağımsızdırlar.” Bu iki taife hissî olarak şahit olunan şeylere 
dayandılar, bazen bunu inkâr edeni de apaçık gerçekleri inkâr 
etmekle suçladılar. Bu yanlıştır! Sebebi, hislerin idraki ile aklın 
idrakinin birbirine karışmasıdır. Onların şahit oldukları şey 
sadece bir şeyin diğer bir şeye tesir etmesidir. Bu hislerin (duyu 
organlarının) nasibidir. Ama ondaki tesir hislerle değil, akıl ile 
idrak edilir. Allah en iyi bilendir.”  

Derim ki (İbn Hacer): Hastalık bulaşması hakkındaki 
görüşler dört sınıftır: 

Birincisi: Hastalık kendi tabiatiyle bulaşır ve tasarruf eder. 
Bu kâfirlerin görüşüdür. 

İkincisi: Hastalık, onu yaratan Allah’ın emriyle bulaşır ve 
kişiden bu ayrılmaz. Ancak hastalığın sahibine bir mucize veya 
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keramet gerçekleşirse bundan kurtulur. Bu İslamî bir görüş olsa 
da tercih edilmeyen bir görüştür. 

Üçüncüsü: Hastalık bulaşır, ancak bu kendi tabiatiyle 
değil, bilakis Allah’ın icra ettiği adetle meydana gelir. Ateşin 
adeten yakması gibi. Kişi bundan Allah’ın dilemesi ile kurtulur. 
Ancak adeten bu nadir bir durumdur. 

Dördüncüsü: Hastalık asla tabiatiyle bulaşmaz. Bilakis 
kimde hastalık meydana gelirse Allah Subhanehu ve Teâlâ o 
kimsede baştan onu yaratmıştır. Bu yüzden bulaşıcı olduğu 
söylenen birçok hasta ile sağlıklı olan temas ettiği halde 
sağlıklıya hiçbir şey isabet etmez. Yine hastalıklı olanla hiçbir 
teması olmayan birçok kimsede hastalık meydana gelir. Bütün 
bunlar Allah’ın takdiriyledir. 

Bu son iki görüş meşhurdur. Hastalık bulaşması hakkında 
tercih edilen bu sonuncu görüştür. Çünkü Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem: “Hiçbir şey bir şeye hastalık bulaştırmaz” 
buyurmuştur. Yine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, 
hastalığın bulaştığını söyleyen kimseye: “İlkine kim bulaştırdı?” 
demiştir…” 

Hafız İbn Hacer rahimehullahın, hastalığın bulaşması 
şüphesine cevap olarak yukarıda işaret ettiği açıklamaları 
tercüme ediyorum: 

Hafız İbn Hacer el-Askalanî rahimehullah, Bezlu’l-Maun Fi 
Fadli’t-Taun’da (s.281 vd.) dedi ki: 

“Dördüncü mesele: Ez-Zerkeşî dedi ki: “Taunlu bölgeden 
çıkmayı cüzzamlıdan kaçmaya kıyaslayarak delil getirdiler.” 
Buhârî’nin Said b. Minya tarikiyle Ebu Hureyre radiyallahu 
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anh’den rivayet ettiği şu hadisi kastediyor: “Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Hastalık bulaşması yoktur. 
Uğursuzluk inancı yoktur. Baykuş uğursuzluğu yoktur. Safer 
(karın yılanı) yoktur. Cüzzamlıdan aslandan kaçar gibi kaç” 

Muslim’in Sahih’inde; Amr b. eş-Şerid es-Sekafi yoluyla 
babasından rivayet ediyor: “Sakif heyetinde cüzzamlı bir adam 
vardı. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ona haber gönderip: 
“Senin biatını kabul ettik, dönebilirsin” dedi. 

Ebû Dâvûd’un Sünen’inde İbn Abbas radiyallahu 
anhuma’dan: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 
“Cüzzamlılara bakışı devam ettirmeyin.” İbn Hibban ve İbn 
Huzeyme sahih dediler.78 

Buna iki açıdan cevap verildi: 

Birincisi: İbn Salah, başkalarına tabi olarak, Ebu Hureyre 
radiyallahu anh’den gelen: “Hastalıklıyı sağlıklının yanına 
uğratmayın” ve “Cüzzamlıdan aslandan kaçar gibi kaç” 
hadisleri ile “Hastalık bulaşması yoktur” hadislerinin arasını 
bulmak için şöyle demiştir: 

“Bunların arası şöyle cem edilir: Bu hastalıklar kendi 
tabiatiyle bulaşmazlar, lakin Allah Tebarek ve Teâlâ, sağlıklı 
olanın hastalıklı olanla bir araya gelmesini hastalığın 
bulaşmasına bir sebep kılmıştır. Nitekim hastalığın sebebi diğer 
sebeplerden farklılık gösterebilir. “Hastalık bulaşması yoktur” 

                                                

78 Zayıf. İbn Mâce (3543) Ahmed (1/78, 233) Hafız İbn Hacer 
Fethu’l-Bari’de (10/159) isnadının zayıf olduğunu söylemiştir. Hadisin 
Ebû Dâvûd’a nispet edilmesi Hafız İbn Hacer’in yanılgısıdır.  
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hadisi ise Cahiliyye halkının inancını reddetmektedir. Onlar 
hastalığın kendi tabiatiyle bulaştığını sanırlardı. Bu yüzden: “Peki 
ilkine kim bulaştırdı?” buyrulmuştur. İkinci olarak, bil ki Allah 
Subhanehu ve Teâla bunu buna bir sebep kılmış, Allah Teâlâ’nın 
fiiliyle meydana gelen ve galip gelen zarardan sakındırmıştır…” 

Şeyhlerimiz muhtasarlarında onun bu açıklamasını 
kabullenmişlerdir. Lakin onlardan biri olan el-Bulkini dedi ki: 
“İfadenin doğrusu; “Allah bunu sebep kılmıştır” şeklinde değil, 
“sebep kılabilir” şeklinde olmalıydı.” Bu güzel bir sakındırmadır. 
Böylece bunun her zaman veya genellikle böyle olduğu 
zannedilmesin, nitekim durum farklı şekilde meydana 
gelebilmektedir. 

Sonra bu meselede Şafii rahimehullah’ın sözü asıldır. 
Beyhaki el-Marife’de Nikâh Kitabı bölümünde, kusurlar başlığı 
altında şöyle dedi:  

“Bize Ebu Said es-Sayrafi haber verdi, dedi ki; bize Ebu’l-
Abbas el-Asam haber verdi, dedi ki; bize er-Rebi b. Suleyman, 
Şafii’nin şöyle dediğini haber verdi:  

“Cüzzam ve baras – tıp âlimlerinin iddiaları ve tecrübelere 
göre – çoğunlukla eşlere bulaşır. Bu, cimaya mani bir hastalıktır. 
Neredeyse hiç kimse bu hastalıkla beraber cima etmekten 
hoşlanmaz. Kadın da kocasında bu hastalık varsa onunla 
cimadan hoşlanmaz. Ama çocuğa gelince, cüzzamlı ve baraslı 
doğan çocuğun selamet bulması nadirdir. Selamet bulacak 
olursa evlenip çocuk dünyaya getirebilir. Allah’tan keremiyle 
bundan afiyette kılmasını dileriz.” 

Beyhakî dedi ki: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in 
“Hastalık bulaşması yoktur” buyurduğu sabit olmuştur. Lakin 
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bununla cahiliyyede itikad edilen yön kastedilmiştir. Bu da fiilin 
Allah Teâlâ’dan başkasına nispet edilmesidir. Nitekim Allah’ın 
dilemesiyle sağlıklı olanın hastalıklı olanla bir araya gelmesinde 
bu hastalığın bulaşmasına sebep kılabilir. Bu sebeple Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem “Hastalıklı olanı sağlıklı olanın 
yanına uğratmayın” buyurmuştur.  Taun hastalığı ile ilgili olarak 
da “Bir yerde taun olduğunu işittiğiniz zaman oraya 
girmeyin…” buyurdu. Bütün bunlar Allah Teâlâ’nın takdiriyledir.” 

Benim anladığım kadarıyla, ileride açıklaması gelecek olan 
hastalığın bulaşması yoktur hadisini İmam Şafii rivayet 
etmemiştir. Bu yüzden hadisin yorumuna girmeden, bu konuda 
tabiplerin ve tecrübe ehlinin sözlerine dayanmıştır. 

Nitekim İbn Huzeyme Kitabu’t-Tevekkül’de “Hastalığın 
bulaşması yoktur” hadisini; Ebu Hureyre, İbn Ömer, Sa’d b. Ebi 
Vakkas radiyallahu anhum’den, “Hastalıklıyı sağlıklının yanına 
uğratmayın” hadisini; Ebu Hureyre radiyallahu anh’den 
zikretmiş, ilk hadis hakkında “Hastalığın bulaşmasını reddedip 
Allah’a tevekkül etmek” başlığını, ikinci hadise de: “Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem reddetmesine rağmen bazı 
alimlerin hastalığın bulaşmasını ispat etmede, yanlış mana 
verdikleri haberin zikri” başlığını koymuştur. Sonra da “Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle hastalığını bulaştığını 
kastetmediğinin delili” başlığını koymuştur. 

Sonra Ebu Seleme’nin, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den, 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğu hadisi 
zikretti: “Hastalık bulaşması yoktur, baykuş uğursuzluğu 
yoktur, Safer (karın yılanı) yoktur.” Bir Bedevi dedi ki:  

“Kumda ceylan gibi koşan develer uyuzlu deve ile bir araya 
getirilince nasıl hepsini uyuz ediyor?” Rasûlullah sallallahu aleyhi 
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ve sellem buyurdu ki:  

“İlk deveyi hasta eden kim?” Nitekim bunu Buhârî ve 
Muslim bu tarikten rivayet etmişlerdir.  Yine Ebu Zur’a – Ebu 
Hureyre radiyallahu anh yoluyla şöyle rivayet ettiler:  

“Bir bedevi Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e gelip dedi ki:  

“Ey Allah’ın rasulü! Devenin dudağında uyuz bulunuyor, 
bütün develere uyuz bulaştırıyor” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem buyurdu ki:  

“İlk deveyi hasta eden kim?”  

İbn Mes’ud radiyallahu anh hadisinde Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:  

“Hiçbir şey bir şeye hastalık bulaştırmaz.” Bir bedevi 
dedi ki:  

“Ey Allah’ın rasulü! Devenin dudağında veya kuyruğunda 
uyuz bulunuyor, büyük bir deve sürüsüne giriyor ve hepsini uyuz 
ediyor.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:  

“Hastalık bulaşması yoktur, baykuş uğursuzluğu 
yoktur, Safer (karın yılanı) yoktur. Allah her canın hayatını, 
rızkını ve musibetini yazmıştır.”79  

İbn Huzeyme sonra şu başlığı açmıştır: “Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’den rivayet edilen cüzzamlıdan kaçmanın 

                                                

79 Sahih. Tirmizî (2143) Ahmed (1/440, 2/327) 
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emredilmesi haberinin zikri. Ben bazı insanların bu hadisin 
hastalığın bulaştığını gösterdiğini zannetmelerinden 
korkuyorum. Allaha hamd olsun durum böyle değildir.” 

Sonra bu başlığın altında Ebu Hureyre radiyallahu anh 
hadisini Said b. Minya yoluyla rivayet etmiştir. Yine Aişe 
radiyallahu anha’dan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şu 
hadisini rivayet etti:  

“Hastalık bulaşması yoktur. Cüzzamlı görürsen 
aslandan kaçar gibi ondan kaç.” Sonra İbn Abbas radiyallahu 
anhuma hadisini rivayet etti: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem buyurdu ki:  

“Cüzzamlılara bakışı devam ettirmeyin.” Amr b. eş-
Şerid’in babasından rivayet ettiği, Sakif heyetindeki cüzzamlı 
adamın biatı hadisini rivayet etti. Yine Cabir radiyallahu anh’den, 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in cüzzamlının elinden tutup 
beraber yemek tasına koyması ve sonra  

“Allah’ın adıyla, Allah’a güvenerek ve tevekkül ederek” 
buyurması hadisini rivayet etti. Diğer lafzı: Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem yemek yerken bir cüzzamlı geldi Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem buyurdu ki:  

“Yaklaş, Allah’a güvenerek ve tevekkül ederek ye.”80 

İbn Huzeyme dedi ki: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem 

                                                

80 Hasen. Ebû Dâvûd (3925) Tirmizî (1818) İbn Mâce (3542) Hâkim 
(1/137) Hafız İbn Hacer, Tahricu’l-Ezkar’da (5/216) “Bu hadis hasendir. 
İbn Huzeyme ve Hakim sahih dediler. Bu tashihte şüphe vardır.” dedi. 
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ümmetine şefkat ve merhametinden dolayı cüzzamlıdan 
kaçmalarını emretmiştir. Nitekim hastalıklının sağlıklı olana 
uğratılmasını da yasaklaması, onlara şefkatinden dolayıdır. 
Cüzzamlıya yaklaşan kimseye cüzzam isabet ederse ve sağlıklı 
olan koyun hastalıklı olan koyunun yanına sokulunca, onda da 
hastalık isabet ederse bazı müslümanların kalbinde cüzzamın 
bulaştığı düşüncesi düşebilir. Koyunlar da böyledir. Diğer koyun 
da uyuz olursa sahibinin kalbine diğer koyunun buna hastalık 
bulaştırdığı kuruntusu düşer. Böylece Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’in reddetmiş olduğu “hastalık bulaşması” kuruntusu 
meydana gelir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalık 
bulaşması düşüncesini reddettikten sonra:  

“Hiçbir şey hiçbir şeye hastalık bulaştırmaz” buyurmuş 
ve bu düşünceden uzaklaşmayı emretmiştir. Bu, müslümanların 
hastalık bulaştığı düşüncesini tasdik etmemeleri içindir. Nitekim 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem insanların gönüllerinde bulunan 
uğursuzluk düşüncesini biliyordu. Sonra tevekkülün bu 
düşünceyi gidereceğini bildirdi. Aynı şekilde cüzzam ve uyuz 
hastalıkları da böyledir. Tevekkülü zayıf olanlar bu hastalıkların 
bulaştığı düşüncesinden kurtulamazlar. Cüzzamlıya yaklaşan bir 
kimse cüzzam olursa, tevekkülünün zayıf olmasından dolayı 
hastalığın bulaştığı düşüncesini ve uğursuzluk düşüncesini 
tasdikler. Çünkü Nebî sallallahu aleyhi ve sellem cüzzamlıdan 
kaçmayı emretmiş, cüzzamlı kimseye haber göndererek geri 
dönmesini söylemiştir. Bu açıklamayı, Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’in cüzzamlıyla beraber Allah’a güvenip tevekkül ederek 
yemek yemesi pekiştirmektedir. 

Cüzzamlıya bakışı devam ettirmenin yasaklanmasına 
gelince, daha önce açıklandığı gibidir. Muhtemeldir ki bunun 
manası, sağlıklı kimselerin kendisine bakışı devam 
ettirmelerinden dolayı kederlenmesi olabilir. Çünkü akıl 
sahiplerinden afet sahibi olmayan azdır ve bunu gizlemeyi 
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isterler.” İbn Huzeyme’den özetle nakledilenler bunlardır. 

Bu açıklama gayet ikna edici bir tahkiktir. Bana göre bu 
açıklamalar, Beyhakî’nin zikrettiği ve ona tabi olarak İbn Salah ve 
sonrakilerin benimsedikleri açıklamadan daha evlâdır. Çünkü 
sahih rivayetlerde açıkça geldiği gibi hastalık bulaşması baştan 
sona nefyedilmekte, zıddı olarak gelen haberleri açıklamaktadır. 
Diğerleri ise hastalığın bulaştığını söyleyerek cem ediyorlar! 

Nitekim İmam Malik rahimehullah, kendisine cüzzamlılara 
bakmak hakkındaki hadis sorulduğu zaman şöyle demiştir:  

“Bunda bir kerahet olduğunu işitmedim. Bu konudaki 
yasaklamanın ancak mü’minin gönlüne (hastalık bulaşması 
inancı gibi) bir şey düşürme korkusu sebebiyle olduğunu 
düşünüyorum. 

Beyhakî’nin Ebu İshak el-Haşimi – Ebu Hureyre radiyallahu 
anh yoluyla rivayet ettiği şu hadise gelince: “Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem buyurdu ki:  

“Hastalık bulaşması yoktur. Hastalıklı olan sağlıklı 
olanın yanına bırakılmaz, sağlıklı olan ise dilediği gibi 
bırakılır”. Denildi ki: “Bu nedendir ey Allah’ın rasulü!” Buyurdu ki:  

“Çünkü bu eziyet verir.” Bu hadis zayıftır. Çünkü İbn 
Lehi’a’nın Bukeyr’den rivayetidir ve Ebu İshak el-Haşimî de 
meçhuldür. 

Nitekim Abdulmelik b. Muhammed er-Rakaşi, Bişr b. Ömer 
ez-Zahrani’den, o Malik’ten, o Bukeyr’den, o Ebu Atiyye’den, o 
da Ebu Hureyre radiyallahu anh’den bunu rivayet etmiştir. 
Beyhakî dedi ki: “Eğer er-Rakaşi bunu iyi ezberlemişse, bu garib 
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(tek kaldığı) bir rivayettir.” 

Derim ki: Bunu Darekutni Garaibu Malik’te, er-Rakaşi’nin 
rivayetiyle, Muhammed b. Yahya b. Said el-Kattan rivayetiyle ve 
Ali b. Muslim rivayetiyle, bunların hepsi Bişr b. Ömer’den rivayet 
etmişlerdir. Sonra dedi ki: “Ebu Haşim er-Rifaî onlara muhalif 
olarak Bişr b. Ömer – Malik yoluyla, Ebu Hureyre yerine Ebu 
Berze el-Eslemî radiyallahu anh’den rivayet etmiştir. Bu, Ebu 
Haşim’in yanılgısıdır. Ebu Kurre Sunen’de Malik’ten, Bukeyr b. 
Abdillah el-Eşecc – Ebu Avsece – Ebu Hureyre radiyallahu anh 
yoluyla rivayet etmiştir. Hadis Muvatta’da Malik’ten; ona 
ulaştığına göre Bukeyr b. Abdillah el-Eşec – Ebu Atiyye el-Eşcai 
– Ebu Hureyre radiyallahu anh yoluyla geçmektedir. 

Derim ki: Tercih edilen şudur ki, Ebu Hureyre radiyallahu 
anh ile Bukeyr arasındaki vasıta; Ebu Atiyye el-Eşcai’dir ve o 
meçhul bir ravidir. Malik ile Bukeyr arasındaki vasıta ise İbn 
Lehia’dır. Dolayısıyla zikredilen ziyade sabit olmamıştır. Şayet bu 
ziyade mahfuz olsaydı, zamir hastalığa dönerdi. Şüphe yok ki 
hastalık bir eziyettir. Zamir, sağlıklı kimsenin yanına giren 
hastaya ait değildir. Aksi halde hadisin baş taradında nefyedilen 
hastalık bulaşmasının ispatı söz konusu olurdu ve durum yorumu 
geçen konuya dönerdi. Allah en iyi bilendir. 

Nitekim et-Tahavî, hadislerin arasını bulma konusunda 
Şerhu Meani’l-Asar kitabında İbn Huzeyme ile aynı yolu 
tutmuştur. “Hastalıklıyı sağlıklının yanına uğratmayın” hadisini 
zikretmiş, sonra şöyle demiştir:  

“Bunun manası; sağlıklı olana bu hastalık isabet ederse, 
onu hastanın yanına götüren der ki: “Şayet onu hastanın yanına 
götürmeseydim hastalık isabet etmeyecekti” Hâlbuki onun 
yanına götürmeseydi yine Allah’ın takdiri gereği ona hastalık 
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isabet edecekti. Onun hastanın yanına götürülmesinin 
yasaklanması, insanların genelinin kalplerine böyle bir 
düşüncenin (hastalığın bulaştığı düşüncesinin) düşmesi 
sebebiyledir.” 

Sonra “Hastalık bulaşması yoktur” hadisini Said b. Ebi 
Vakkas, İbn Mes’ud, İbn Ömer, Ebu Hureyre, Cabir ve Enes 
radiyallahu anhum’den rivayet etmiş, sonra Ali b. Ebi Talib 
radiyallahu anh’ın Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den şu 
rivayetini zikretmiştir:  

“Hasta olan sağlıklı olana hastalık bulaştırmaz.” İbn 
Abbas radiyallahu anhuma’dan şu hadisi zikretti: “Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:  

“Hastalık bulaşması yoktur, uğursuzluk yoktur, baykuş 
uğursuzluğu yoktur.” Bir adam dedi ki:  

“Uyuzlu koyunu sürüye kattığımda onları uyuz ediyor.” 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:  

“İlkine kim hastalık bulaştırdı?” Yine Ebu Umame 
radiyallahu anh’den şu hadisi zikretti: Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem:  

“Hastalık bulaşması yoktur” buyurdu. Yine  

“İlkine kim hastalık bulaştırdı” buyurdu. İbn Mes’ud 
radiyallahu anh hadisini zikretti. Daha önce İbn Huzeyme’den 
nakilde zikretmiştim. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh hadisinin 
bütün yollarında “ilkine hastalığı kim bulaştırdı” şeklinde 
rivayet etmiştir. 
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Sonra Cabir radiyallahu anh’den, cüzzamlı ile beraber 
yemek yeme hadisini zikretti. Yine Ebu Zer radiyallahu anh’den, 
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in:  

“Bela sahibiyle, rabbine tevazu ile ve O’na iman ederek 
ye” hadisini zikretti. 

Sonra şöyle dedi: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem 
hastalığın bulaşması düşüncesini reddetmiş ve “İlkine kim 
bulaştırdı?” buyurmuştur. Yani şayet öyle olsaydı, ikinci, 
birincisinin bulaştırması ile hasta olurdu. İlkine bulaşan bir şey 
olmadığına göre onun da hastalık bulaştırması söz konusu 
değildir. Lakin birincisine hastalık Allah’ın takdiriyle isabet ettiği 
gibi, ikincisine de böyle isabet etmiştir.” 

Sonra şöyle dedi: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: 
“Hastalık bulaşması yoktur” sözü en başında hastalık 
bulaşması yoktur şeklinde yorumlanır. “Hastalıklı, sağlıklının 
yanına götürülmesin” hadisi, ilkinde olduğu gibi, ikincisine de 
Allah’ın takdiriyle hastalık isabet etmesi halinde, nefislere 
birincisinin ikincisine hastalık bulaştırdığı düşüncesinin düşmesi 
sebebiyledir. Bundan dolayı böyle bir korku sebebiyle 
hastalıklının sağlıklı olanın yanına sokulması mekruh 
görülmüştür. Allah en iyi bilendir. 

Tahavi’nin bu şekilde cem etmesine, Ebu Bekr er-Razi 
Ahkamu’l-Kur’an kitabında tabi olmuş, onun sözlerini âdeti üzere 
özet olarak aktarmıştır. 

Nitekim Beyhakî de Sakif kabilesindeki cüzzamlı hadisi ile 
cüzzamlının yediği kaptan yeme hadisinin arasını bulurken, 
bunlardan birini çirkinliklere sabretmek ve takdirin meydana 
gelmesini tercih etmek şeklinde, diğerini ise nefsi hakkında 
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çirkinliklere tahammülden ve sabretmekten aciz olmaktan 
korkana yorumlamıştır.  

Kurtubi, el-Mufhim’de probleme cevap vererek şöyle 
demiştir: “Hastalıklı olanın sağlıklı olanın yanına uğratılmasından 
yasaklanması, cahiliyye halkının itikadına düşme korkusu 
sebebiyledir. Yahut nefislerde kuruntuların etki etmesi 
korkusuyladır. Bu tıpkı “Cüzzamlıdan kaçın” hadisi gibidir. 
Çünkü bizler cüzzamın bulaşmadığına inansak da, nefislerimizde 
bundan hoşnutsuzluk hissederiz. Hatta insan kendisini 
cüzzamlıya yakın olmaya, onunla oturmaya zorlasa, bundan 
rahatsız olur. Bazen de bundan eziyet duyar. Durum böyle olursa 
kişi için en layık olanı, insanın kendisini nefsiyle mücahedeye 
muhtaç olacağı bir duruma maruz bırakmaması ve kuruntuya 
düşürecek yollardan uzaklaşmasıdır. Bununla beraber bilmelidir 
ki, sakınması takdir edilen şeyden kendisini kurtarmaz. Allah en 
iyi bilendir.” 

Sonra seleften bu şekilde cem edenler buldum: Ebu Ubeyd 
el-Kasım b. Sellam rahimehullah, hastalıklının sağlıklı olana 
uğratılmaması hadisinin hastalığın bulaştığını ifade etmediğini 
zikretmiştir. Bilakis, sağlıklı olan şayet Allah’ın takdiriyle 
hastalanacak olursa, hastanın sahibinin nefsine hastalığın 
bulaştığı düşüncesi düşer. Bu şüpheyle fitneye düşer. Bundan 
uzaklaşmak emredilmiştir. Sonra Ebu Ubeyd dedi ki:  

“Bazı insanlar bu hadisi, hastalık sahibinin sağlıklı olanı 
hastalandırmasından korkulduğuna yorumlamışlardır. Bu hadise 
yapılan en şerli yorum budur. Zira bu yorum, yasaklanmış olan 
uğursuzluk inancına ruhsat vermek demektir. Lakin hadisin 
manası açıkladığım şekildedir.” 

İbn Hacer rahimehullah’tan tercüme ederek aktardıklarım 
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bu kadar. Bu riselede önceki ve sonraki âlimlerden hastalığın 
bulaşmasını tamamen reddeden diğer bazı açıklamaları 
aktarmış bulunuyorum. Hamd ve minnet Allah’adır.  

Böylece cemaatle namazı yasaklayan, maskeli ve mesafeli 
namaz uydurarak açıkça küfre girenleri savunmak için hadisleri 
çarpıtanların, aslında cahiliyyedeki kâfirlerle aynı itikadda 
oldukları anlaşılmıştır. Zira onlar Allah ve rasulü cemaatle 
namazı, safları sıklaştırmayı emretmiş olmalarına rağmen, bunu 
yasaklamaktadırlar. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
namazda ağzı örtmeyi yasaklamış olmasına rağmen maske 
takmayı ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, namaz 
saflarında boşluk açanlara beddua etmesine rağmen, saflar 
arasında mesafe bırakılmasını emretmektedirler! Çünkü onlara 
göre şeytanın arzuladığı bu tedbirler(!) uygulanırsa, Allah’ın 
takdir ettiği şeyden kaçabilecekler!  

Onların, Allah’ın ve rasulünün emrettikleri şeyleri iptal edip, 
Allah ve rasulünün yasakladıkları şeyleri emretmekle, Allah’ın 
takdirinden kaçabileceklerini düşünmeleri, cahiliyye kâfirlerinin 
küfründen bile daha tehlikelidir! Allah mü’minlere basiret versin, 
kalbi, “hastalık bulaşması düşüncesi” gibi bozuk kuruntularla 
hastalananlara da selamet versin! 
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İmam Taberî’nin Açıklamaları 

Hafız, müfessirler imamı, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir 
et-Taberî rahimehullah Tehzibu’l-Asar’da (4/15) şöyle demiştir: 

“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Advâ (hastalık 
bulaşması) yoktur” sözüyle kastedilen şudur: Hastalık sahibi 
olan hastalığı yakınında olan bir başkasına bulaştırmaz. 
Cahiliyye halkı hastalık sahibiyle beraber oturmaktan, onlarla 
yemek yemekten, içmekten sakınırlar ve sağlıklı olanın hastalıklı 
olana yaklaşması halinde hastalığı ona bulaştıracağını iddia 
ederlerdi. Nitekim Lebid b. Rebia, en-Nu’man b. el-Munzir’e, er-
Rebî’ b. Ziyad el-Absî hakkında böyle demişti. En-Nu’man, er-
Rebî b. Ziyad el-Absî ile arkadaşlık ediyordu. Lebid Nu’man’ı 
ondan tiksindirmek için er-Rebi’de baras hastalığı olduğunu 
söyledi ve Nu’man onunla arkadaşlığı terk etti: 

َعهْ  ... َمْهَلا أََبْيَت اللَّْعَن، ََل َتْأُكْل َمَعهْ   ِإنَّ اْسَتُه ِمْن َبَرٍص ُمَلمَّ

 َوِإنَُّه يُوِلُج ِفيَها ِإْصَبَعهْ …

“Yavaş! Lanetlenecek bir şey yapmadın, onunla beraber 
yemek yeme, onun kıçı baras ile cilalanmıştır, muhakkak ki o 
parmağını oraya sokar!” 

Bunun üzerine Nu’man onunla arkadaşlık etmekten 
sakındı. Er-Rebî dedi ki: “Lanetlenecek bir şey yapmadın. 
Muhakkak ki Lebid söylediği şeyde yalancıdır.” En-Nu’man ona 
dedi ki: 

ا، َوإْن َكِذَبا َفَما اْعِتَذاُرَك ِمْن َشْيٍء ِإَذا  ... َقْد ِقيَل َذِلَك ِإْن َحقًّ
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 ِقيََل؟

“Doğru da olsa, yalan da olsa bu söylenmiştir! Söylenmiş 
bir şeye karşı savunman nedir? 

Nitekim Zuheyr b. Ebi Selma şöyle demiştir: 

َحاَح َمَباِرُك  ... َجاِنيَك َمْن َيْجِني َعَلْيَك َوَقدْ  يُْعِدي الص ِ
 اْلُجْرِب 

“Yanındaki seni kötüledi, sağlıklı deveye uyuz bulaştı.” 

Cahiliyye şairlerinin bu şekilde kullanımları ve hastalık 
bulaşmasını tasdiklemelerinin örnekleri çoktur. Nitekim bu 
tabirler İslam’da da şairler tarafından çokça kullanılmıştır. El-
Ferazdak İslam’da iken şöyle demiştir: 

 َعَلى َحاِضٍر ِإَلَّ نَُشلُّ َونُْقَذُف  ... أَََل َلْيَتَنا ُكنَّا َبِعيَرْيِن ََل َنِردْ 

 ِليُّ اْلَمَساِعِر أَْخَشُف َمطْ  َعَلى النَّاِس  ... ِكََلَنا ِبِه َعر  يَُخاُف ِقَراُفهُ 

“Keşke ikimiz sürüye ancak çalınarak atılan iki deve 
olsaydık, insanlara hastalık bulaştırma korkusuyla katrana 
bulanmamız her birimiz için bir utançtır” 

Bundan dolayı şöyle derler: “Şuna hastalık bulaştırdı, o 
hastalık bulaştırır, adam ve at kalabalığa girerse hastalık 
bulaştırırlar, falan atına hastalık bulaştırdı, o hastalık 
bulaştırıcıdır, falan filana uyuzunu bulaştırdı” Yine haksızlık ve 
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zulüm manasında olarak da “adâ fulanun (falan 
taşkınlık/düşmanlık etti)” derler… (Burada İmam Taberî 
rahimehullah, adv kelimesinin, hastalık bulaşmasıyla alakası 
olmayan kullanımlarından örnekler verir, sonra şöyle devam 
eder): 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Safer yoktur” 
sözüne gelince, Ebu Ubeyde Ma’mer b. el-Musenna’dan bana 
rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: 

“Yunur el-Cermî’nin şöyle dediğini işittim: Ru’be b. el-
Accâc’a safer hakkında sorulunca şöyle dedi: 

“O karında bulunan bir yılandır. Otlayan hayvanlara ve 
insanlara isabet eder.” Dedi ki: “Bu araplara göre uyuzdan daha 
bulaşıcıdır.” Ebu Ubeyde dedi ki: “Safer yoktur” sözünün, Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in Cahiliyye’deki Muharrem ayını 
Safer ayına erteleme uygulamalarını iptal etmesi demek olduğu 
söylenmiştir. Bana göre isabetli olan görüş, Ru’be b. el-Accac’ın 
söylediğidir. Onun bu açıklamasını, A’şâ Bahile’nin, bir adamı 
vasfederken söylediği şu şiir doğrulamaktadır: 

اَق ِمْن أَْيٍن َوََل َوَصمٍ  َوََل َيَعضُّ َعَلى  ... ََل َيْشَتِكي السَّ
َفرُ   ُشْرُسوِفِه الصَّ

“Dizler bulunduğu yerden rahatsız değil, şikâyet etmez, 
kaburgasını da safer ısırmamıştır” 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “el-Hâme yoktur” 
sözüne gelince, el-Hâme; bir kuştur. Denildi ki araplar küçük 
kulaklı baykuşu böyle isimlendirirler. Yine denildi ki o erkek 
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baykuştur. Başka şeyler de söylenmiştir. Bana göre isabete en 
yakını, onun erkek baykuş olduğu görüşüdür. Et-Tirmah b. 
Hakim’in şu sözü de bundan dolayıdır: 

 ِمْن ُصَواَها َضْبُح بُوٍم َوَهامْ  َوَفََلٍة َيْسَتِفزُّ اْلَحَشا

“Dişi ve erkek baykuşların sesleri ıssız arazinin taşlarını 
ürkütür” 

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in “el-Hâme yoktur” 
sözüyle kastedilen de ancak, Cahiliyye’de söyledikleri şu sözü 
iptal etmektir: Cahiliyye halkı bir adam öldürüldüğü zaman 
velilerinden kanını talep etmez ve intikamını almazlarsa, onun 
yerinden el-hâme dedikleri bir kuşun çıkacağını, intikamı 
alınıncaya kadar kabri başında öteceğini söylerlerdi. Bundan 
dolayı şair şöyle demiştir: 

َيا َعْمُرو، ِإَلَّ َتَدْع َشْتِمي، َوَمْنَقَصِتي، أَْضِرْبَك َحْيُث َتُقوُل 
 اْلَهاَمُة اْسُقوِني

“Ey Amr! Ya bana dil uzatmayı ve hakaret etmeyi bırak, ya 
da seni baykuşa “beni sula” diyeceğin yere gönderirim.”   

Yine Ebu Davud el-Eyadî de şöyle demiştir: 

 َفَلُهْم ِفي َصَدى اْلَمَقاِبِر َهامُ  ... ُسل َِط اْلَمْوُت َواْلَمنُوُن َعَلْيِهمْ 

“Ölüm musallat oldu, ecel üzerlerindedir, onların 
kabirlerinde baykuş sesi vardır” 
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Şairlerin çoğu bu manada kullanmışlardır. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Gûl yoktur” 
sözüne gelince, el-Esmaî’den bana rivayet edildiğine göre bu 
kelime cinin kılık değiştirmesi demektir. Onun bu sözüne Ka’b b. 
Zuheyr’in şu şiiri delil getirilir: 

 َفْجع  َوَوْلع  َوِإْعَراض  َوَتْبِديُل  ... َلِكنََّها ُخلَّة  َقْد ِسيَط ِمْن َدِمَها

ُن ِفي أَْثَواِبَها ُغولُ  ... َفَما َتُدوُم َعَلى َحاٍل َتُكوُن ِبَها  َكَما َتَلوَّ

“Lakin o öyle bir dostluktur ki kanından oluşan çamurunda; 
eziyet, tutku, yüz çevirme ve dönüşme vardır. Olduğu gibi 
kalmaya devam etmez, gûl’un kılıktan kılığa girmesi gibi.” 

Şairlerin şiirinde buna benzer manada kullanılmıştır. 
(Burada İmam Taberî rahimehullah arap şairlerinden örnekler 
zikreder ve şöyle devam eder): 

 “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in “Gûl yoktur” 
sözüyle iptal ettiği inanç bana göre, Cahiliyye halkının “gûl fayda 
verir veya zarar verir veya âdemoğullarına karşı zarar veya 
faydaya güç yetirebilir” şeklindeki sözleridir. Onlar Allah Azze ve 
Celle’nin ezeldeki takdiri dışında fayda veya zarar veremezler. 
Bu yüzden Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu, arapların 
fayda veya zarar vereceğine inanıp tasdik ettikleri; hastalık 
bulaşması, safer ve uğursuzluk ile birlikte zikretmiştir. Tıyera 
(uğursuzluk) inancına gelince, bunun açıklaması daha önce 
geçtiği için burada tekrarına gerek yoktur.” 

Ebû Hureyre radıyallahu anh’den: Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu:  
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 َلَ تُوِرُدوا الُمْمِرَض َعَلى الُمِصح ِ 

“Hastaları sağlıklıların yanına götürmeyin.”81 

İmam İbn Cerir et-Taberî rahimehullah şöyle demiştir: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Hastalıklıyı sağlıklının 
yanına sokmayın” sözü, hasta koyunun sağlıklı koyunların 
yanına sokmaktan yasaklamaktadır. Böylece sağlıklı olan 
hayvanın sahibi, sağlıklı koyunların yanına hasta koyunun 
sokulması sebebiyle hastalığı bulaştıracağını zannetmesin! Eğer 
sağlıklı koyun hastalanırsa, onun sahibi, hasta koyunun onun 
yanına girmesi sebebiyle hastalandığını zanneder. Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem bu bâtıl inancı iptal etmiştir. Aynı 
şekilde hastalık bulaşması yoktur demekle beraber, cüzzamlı 
kimseden kaçınmayı emretmesi de bu anlamdadır. Sağlıklı 
kimse, bir gün cüzzam hastalığına yakalanırsa, cüzzamlının 
yakınına geldiği, onunla yemek yeyip içtiği için hastalandığını 
zannetmesin diyedir.”82  

Ebu’l-Velid el-Bâcî’nin Açıklamaları 

Ebu’l-Velid el-Bâcî rahimehullah, el-Munteka’da (7/263) 
şöyle dedi: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Hastalığın 
bulaşması yoktur” hadisi hakkında İsa b. Dinar rahimehullah 
dedi ki: “Bunun manası bir şey bir şeye bulaştırmaz” demektir. 
Yani Hastalıktan bir şeyi başkasına taşımaz demektir. İbn Vehb 
rahimehullah’ın şöyle dediğini işittim: “Bana göre bunun manası 
şudur: Araplar sağlıklı kimsenin hastanın yakınında durduğu 

                                                

81 Sahih. Buhârî (5771, 5774) Muslim (2221) 
82 Taberî Tehzibu’l-Asar (4/14) 
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zaman ona hastalığını bulaştıracağına inanırlardı. Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem bunu yalanlamış ve bunların hepsinin 
Allah Tebarek ve Teâlâ tarafından olduğunu açıklamıştır… 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Hastalığın 
bulaşması yoktur” hadisinin manası bana göre hasta kimseyle 
yakın olan sağlıklı kimsenin bu sebeple hastalanmayacağıdır. 
Eğer sağlıklı kimse hasta olursa bu hastalığın etkisiyle değil, 
Allah Azze ve Celle’nin ilk hastaya olan takdirindeki gibi bir 
takdiriyle olur. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: 
“Hastalıklı olan sağlıklı olanın yanına sokulmasın” hadisi ise 
bu manada değildir. Allah en iyi bilendir, bu iki manaya ihtimal 
taşır: 

 Birincisi: Hadisin zahirinde ifade edildiği gibi sağlıklı 
kimsenin sıkıntı hissetmemesi içindir. Yahya b. Yahya bu görüşü 
tercih etmiştir. 

İkincisi: el-Bârî Tebarek ve Teâlâ’nın bu konudaki âdeti 
sebebiyledir. Hastalığı ve sıhhati yaratan Allah Azze ve Celle 
olsa da, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem “Hastalığın 
bulaşması yoktur” sözüyle, hastalanmanın Allah Azze ve 
Celle’nin fiiliyle değil de, hastaya yakın olmak sebebiyle 
olduğuna inanan kimsenin inancını reddetmiştir. Burası açık 
değildir. Çünkü bizler adeten hastaya yakın duran sağlıklı 
kimsenin hastalanmadığına da şahit oluyoruz.  Nitekim Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’den: “Cüzzamlıdan aslandan 
kaçışın gibi kaç” buyurduğu rivayet edilmiştir. Bu hadisin zahiri, 
ondan zarar göreceği manasına gelir. Sadece ona yakın 
durmaktan hoşlanmamak sebebiyle değildir. Çünkü eğer ona 
yakın durmaya sabredebilen bir kimseyse, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in yasaklamasının manası olmazdı. Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in yasağı ancak onun kokusundan 
zarar görmek ve yakın durmaktan tiksinmek sebebiyledir. Bu 
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durumda aslandan kaçar gibi ondan kaçman mubah olur. Allah 
en iyi bilendir…” 

İbnu’l-A’râbî’nin Açıklamaları 

İbnu’l-A’rabî rahimehullah, el-Kabes’te (s.1134) Taun 
hastalığının bulunduğu yere girmemek ve orada bulunanların 
çıkmaması hakkındaki hadisi hastalığın bulaşmasına delil 
getirenlere cevap olarak şöyle demiştir: “Şüphesiz ki bazen kişi 
oraya girer de kader gereği ona hastalık isabet eder veya orada 
bulunan oradan çıkar da hastalığa yakalanmaz. Böylece giriş 
veya çıkışın etkisi olduğuna inanır ve Allah Teâlâ’nın hükmünü 
unutur. Bazen de oradan çıkmış olmasına rağmen hastalık 
kendisini yakalar.” 

İbn Hazm’ın Açıklamaları 

Ebû Hureyre radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

َوِفرَّ ِمَن  َوَلَ َصَفرَ َهاَمَة  َوَلَ  َلَ َعْدَوى َوَلَ ِطَيَرةَ 
 الَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن اْلََسدِ 

“Hastalığın bulaşması, kötümserlik, baykuş 
(baykuşun intikam için ötmesi) ve Safer (karın yılanı) yoktur. 
Cüzzam hastasından, tıpkı aslandan kaçar gibi kaç”83 

                                                

83 Sahih. Buhârî (5707) 
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İbn Hazm rahimehullah şöyle demiştir: “Cüzzamlıdan 
aslandan kaçar gibi kaçmanın emredilmesi, hastalık 
bulaştırmasından dolayı değil, kötü kokusundan dolayıdır. 
Nitekim hadisin başında hastalık bulaşması yoktur buyrulmuştur. 
Ondan kaçmak Allah’ın takdirinden seni kurtarmaz… Nitekim 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in asrında hiç kimse 
cüzzamlılardan kaçınmazdı…”84 

Zehebî’nin Açıklamaları 

Zehebi rahimehullah Tıbbu’n-Nebevi’de (s.241) şöyle 
demiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in “Hastalıklı 
olanı sağlıklı olanın yanına sokmayın” hadisi hasta olan insan 
hakkında değil, hasta olan hayvanın, sağlıklı hayvanların yanına 
sokulmaması hakkındadır. Çünkü sağlıklı olan Allah’ın takdiriyle 
hasta olsa sahiplerinin nefsinde hastalığın bulaştığı zannı 
meydana gelir. Bundan kaçınmak gerekir. Nitekim Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem: “Hastalığın bulaşması ve 
uğursuzluk yoktur” buyurmuş ve bu düşünceden uzak durmayı 
emretmiştir.” 

Eş-Şevkânî’nin Açıklaması 

Şevkanî rahimehullah İthafu’l-Mahera adında konuyla ilgili 
bir risale yazmıştır. Nevevî’nin Muslim şerhinden85 şöyle 
naklederek bu açıklamayı onaylamıştır: 

“Âlimler dediler ki; “Hastalıklıyı sağlıklının yanına 
sokmayın” hadisinin manası, hastalıklı deve sahibi, devesini 

                                                

84 İbn Hazm el-Muhalla (4/204) 
85 Nevevi Şerhu Sahihi Muslim (14/468) 
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sağlıklı deve sahibinin develerinin yanına sokmasın demektir. 
Çünkü hastalığın tabiati sebebiyle değil de Allah Teâlâ’nın fiili ve 
takdiriyle yürüyen adet gereği onlara da hastalık isabet ederse, 
develerin sahibi zarar görür. Bu zarar bazen hastalığın kendi 
tabiatiyle bulaştığına inanmaya, dolayısıyla küfre girmeye sebep 
olarak daha büyük bir zarar olur. Allah en iyi bilendir.”86 

Yine Şevkanî, İbn Battal rahimehullah’tan, cüzzamlıdan 
sakınma hakkındaki hadise şu açıklamayı yaptığını nakleder: “Bu 
yasak hastalık bulaşması sebebiyle değil, cüzzamlının kötü 
kokusu sebebiyledir.” İbn Rislan bu açıklamayı Şerhu’s-
Sunen’de aktarmıştır.”87 

İbn Kuteybe’ye Reddiye 

Şerif Murtaza Ali b. el-Huseyn el-Musevî  (v.436 h.) 
Gureru’l-Fevaid adlı Emali’sinde (2/200 vd.) şöyle demiştir: 

(İbn Kuteybe rahimehullah) dedi ki: “Advâ kelimesinin 
(bulaşmanın) iki manası vardır. Birisi cüzzamın bulaşmasıdır. 
Zira cüzzamlı kimsenin şiddetli kokusu vardır. Hatta onunla 
oturmak ve yemek yemek hasta eder. Yine kadın cüzzamlı kimse 
ile aynı örtü altında yatarsa eza ona da ulaşır, bazen o da 
cüzzam olur. Yine çocuğu büyüyünce ona çeker. Yine veremli 
(tuberkuloz) ve hummalı olan hastalar da böyledir. Tabipler 
veremli ve cüzzamı olan kimselerle beraber oturmamayı tavsiye 
ederler. Bununla adva’yı (hastalık bulaşmasını) kastetmezler. 
Bundan maksatları kokunun bozulmasıdır. Çünkü onun 
kokusunu çekmek hasta eder. Tabipler bereket ve uğursuzluğa 

                                                

86 Şevkânî İthafu’l-Mahera (s.45) 
87 Şevkanî İthafu’l-Mahera (s.46) 
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inanmaktan en uzak kimselerdir. Yine develerde olan en-nakbe 
denilen uyuz hastalığı da böyledir. Deve diğer develerle bir arada 
olursa, salyası sudan diğerlerine geçer ve hastalık diğerlerinde 
de görülür. İşte Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
“Hastlıklı olanı sağlıklı olanın yanına sokmayın” hadisinde 
kastedilen budur. Bir topluluk burada kastedilenin, “hastalıklı 
devenin diğer develeri hasta ettiğini zannetmeyin” manasında 
olduğunu söylemiştir. Bana göre bu tutarlı değildir. Çünkü biz 
tecrübelerimizde bunu bizzat gördük. Adva’nın (bulaşmanın) 
diğer türü ise bir beldeye inen taun hastalığıdır. Taun korkusuyla 
oradan çıkmak advaya inanmak demektir… Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem “Sizin bulunduğunuz beldede çıkarsa oradan 
çıkmayın” buyurmuştur. Yine: “Bir beldede meydana gelirse 
oraya girmeyin” buyurmuştur. Oradan çıkmayın sözüyle 
kastettiği; o beldede taun varsa Allah Teâlâ’nın kaderinden 
kaçarak kurtulacağınız zannıyla çıkmayın demektir. Bir beldede 
taun çıkarsa oraya girmeyin sözü de, hayatınızın kalitesi için taun 
olmayan kendi memleketinizde kalın demektir. Uğursuzlukla 
tanınan bir kadın veya ev sebebiyle bi kimsenin başına hoş 
olmayan bir iş geldiğinde “Uğursuzluğunu bana bulaştırdı” der. 
İşte Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Adva (bulaşma) 
yoktur” hadisiyle kastedilen budur…” (Te’vilu Muhtelifi’l-Hadis 
(s.123 vd.) 

İbn Kuteybe’nin kendisine sorulan rivayetlerin arasını 
bulma hususunda, en çok Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in “Hastalık bulaşması (adva) ve uğursuzluk (tiyera) 
yoktur” sözüyle kendisinin açıklamasını örtüştürmekte aciz 
kaldığını görürüz. Bunun zahiri umumî olan özel bir mana olduğu 
ve bir şeyin diğer bir şeye bulaştırması anlamına has olduğunu 
iddia etmiştir.  Her ikisi de aynıdır. Ara bulma olarak Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisinin metnini müdafaa ediyor. 
Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine devede 
meydana gelen en-Nakbe (uyuz) hastalığı hakkında sorulunca 
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bu uyuzun bulaşmasını ve etkisini yalanlayarak: “İlk deveye kim 
hastalık bulaştırdı?” buyurmuştur. İbn Kuteybe böylece uyuzun, 
bir araya gelme ve birlikte yemeleri halinde bulaşacağını ve etkisi 
olduğunu iddia etmekte, bu konuda tabiplerin sözüne uymakta ve 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sözünü terk etmektedir! 

Diyor ki: “Tabipler veremli ve cüzzamlı kimseyle birarada 
oturmayı yasaklarken hastalığın bulaşmasını değil, bozulmuş 
olan kokusunu kastederler. Çünkü onun kokusuna maruz 
kalmaya devam etmek hastalandırır” Bu yanlıştır. Çünkü tabipler 
ancak hastalığın bulaşmasından korktukları için bunu 
yasaklarlar. Onlara göre hastalığın bulaşma sebebi cüzzamlının 
kokusunu çekmektir. Böylece hastalığın sağlıklı kimseye 
bulaştığını söylerler. Şayet onlara göre advâ (bulaşma) böyle 
olmasaydı onunla beraber oturmayı yasaklamazlardı. 

Başkasından Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: 
“Hastalıklıyı sağlıklının yanına sokmayın” hadisine yaptığı 
yorumu aktarırken bizzat şahit olunduğunu iddia ediyor! Biz ise 
çoğunlukla uyuzlu deveyle birada bulunan develerin uyuz 
olmadıklarına şahit oluyoruz! Sağlıklı develerin hastalıklı 
develerle bir arada bulunmalarına rağmen hastalığın 
bulaşmadığını gördük. Sanki şahit olunan vakaların Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Peki ya ilk deveye kim bulaştırdı” 
hadisine aykırı olduğunu iddia ediyor! 

Bize göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Hastalıklıyı 
sağlıklının yanına sokmayın” hadisinin açıklaması şudur: 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, hakikatte bir tesiri olmasa 
dahi bunu yasaklamıştır. Çünkü bunu yapan kimse, başkasına 
zarar vermiş gibi olur. zira hastalıklı devenin sağlıklı deveyi hasta 
ettiğine inanan kimse bundan dolayı zarara ve üzüntüye uğrar ve 
buna sebep olan kimseyi kötü görür. Sanki Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem insanlara üzüntü vermeyi ve kötülenmeye maruz 
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kalmayı yasaklamaktadır. Yine İbn Kuteybe’nin başkalarından 
naklettiği, şahit olunan ve razı olunmayan durum da söz konusu 
olabilir. Onlar hastalığın bulaştığını zannettikleri için kötü 
hissederler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir 
kötümserliğe sebep olmaktan yasaklamıştır. 

Şayet İbn Kuteybe, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in taun hakkında: “Bir beldede çıkarsa oraya girmeyin” 
hadisini ve evindeki bereketsizlikten şikayet eden kimseye 
oradan taşınmasını emretmesini nakletseydi elbette isabet 
ederdi. Çünkü böyle yorumlamak, rahat yaşamak için gönlün 
huzursuz olacağı beldeden uzak durmayı gerektirir. Bereketsiz 
gelen evden taşınmanın tasviye edilmesi meselesi de Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Hastalıklıyı sağlıklının yanına 
sokmayın” hadisiyle aynı manada olabilir. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Cüzzamlıdan 
aslandan kaçar gibi kaç” hadisine gelince, buradaki tavsiye 
hastalık bulaşması sebebiyle değildir. Cüzzam hastalarının çirkin 
kokusundan nefislerin hoşlanmaması sebebiyledir. Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in cüzzamlı kimseden biat almaktan 
kaçınması da bundan dolayıdır, hastalık bulaşması korkusundan 
değildir. Bilakis bir kısmını zikrettiğimiz daha başka sebepler 
olabilir.  

Taun hadisine gelince, durum İbn Kuteybe’nin söylediği 
gibidir. Fakat o cüzzam hastalığının ve uyuzun bulaşması 
konusunda tabiplerin taun hakkındaki sözlerine meyletmiştir. 
Çünkü tabipler, taunun da; uyuz ve cüzzamın bulaşması gibi 
bulaştığını iddia ederler. Şahit olunanlar ise genellikle uyuz ve 
cüzzamda olduğu gibi değildir, Bizler genellikle taun bulunan 
beldede oturanların hepsine birden bir anda taun meydana 
geldiğini görürüz.” Şerif Murtaza el-Musevi'nin cevabı burada 
bitti.  
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Mu'tezile Şia önderlerinden Şerif el-Murtaza'nın hadisi 
savunması, sünnet ehlinin imamlarından İbn Kuteybe 
rahimehullah'ın da bu bu konuda tabiplerin sözleriyle 
Rasulullah'ın hadisini sentez yapmaya kalkarak bâtıl bir söz 
söylemesi manidardır. Bid'at ehlinden gelse dahi hak kabul edilir, 
sünnet ehlinden gelse dahi bâtıl reddedilir. 
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********************************* 

Vahyin kesin gerçeğini  teoriyle değişenler 
Bildiğini zannettiler, ilim  ile çelişenler 

Varsayımlara uyanlar, dinleriyle çekişenler 
Mahşer günü belli olur azapları bölüşenler 

 
"Hastalık bulaşır" diyen, rasulü inkar etmiştir 
Vahyin nurunu bırakıp karanlıklara gitmiştir 

Mümine "hadis" deyince, bütün tartışma bitmiştir 
Kâfiri dinleyen zındık kalbini küfre itmiştir. 

 
Komploların beterini din düşmanları uydurdu 

Hakkı camiden çıkartıp ev zindanına koydurdu 
Yüzlere maske taktırdı, çünkü şeytanlar buyurdu 

Millete kendi diliyle dinden çıkışı duyurdu 
 

Din garip başladı, yine ilk garipliğine döndü 
Vakti geçti tedbirlerin, alınacak zaman dündü 

İmanı zayıf bırakan insanların nuru söndü 
Sünnetlere uymadılar, uyulacak yön, bu yöndü 

 
Din düşmanı kâfirlere adım adım uyarsanız 

Keler deliği okula, yavrunuzu koyarsınız 
"Dünya dümdüz" ayetini, "küre" diye duyarsınız 

Bir kap yemek size yetmez, yedi kapla doyarsınız 
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******************************** 
Vebalı bölgeye girme der rasul 

“Hastalık bulaşır” zannetme diye 

Allah’ın hikmetini anla, nasıl? 

Zındıkça tuzaklara düşme diye 
 

İblis askerlerini gönderiyor 
Delili bilmeyeni dönderiyor 

Dostlarına bâtıl bir yön veriyor 
Allah’a ve rasule uyma diye 

 

Vahyin reddettiği hurâfelerle 

Bilim putunu yonttu hilelerle 

Kendisine kul etti maskelerle 

Takdirâtı Allah’tan bilme diye 
 

Münafıklar mescide dolmayacak 

Bulaşma hiç olmadı, olmayacak 

Küfrün yalanı fazla kalmayacak 

Rasulün sözünden şüphe ne diye? 
 

Taguta mescidde yetki verenler 
Cum’a, cemaati iptal edenler 
Ruhu iblise satılmış bedenler 

Bedelsiz iman olur sanma diye 
 

Herkes safını seçiyor şuanlar 
“İki çadır”ı bilen bunu anlar 

Birinde nifak, birinde iman var 
Rasul uyarıyor aldanma diye 
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Cuma ve Cemaatleri Korona 

Hastalığı Sebebiyle Yasaklamak 

Birincisi: Allah yolunda savaş anında gerçekleşen 
düşmandan korku halinde dahi cemaatle namaz sakıt olmazken 
vehmî bir hastalık korkusu sebebiyle nasıl sakıt olabilir? . “Sen 
de aralarında bulunup onlara namaz kıldırırken onlardan bir 
kısmı seninle beraber dursun ve silahlarını da alsınlar.” (Nisa 
102) 

İkincisi: Bu hastalıkların hakiki sebebi günahlar ve 
masiyetlerdir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Size isabet eden 
her musibet, ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Çoğunu da 
affeder.” (Şura 30) 

“Yaptıklarının bir kısmını tatmaları için, insanların 
bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat 
ortaya çıktı. Umulur ki dönerler.” (Rum 41) 

Allah Teâlâ çarenin ancak tevbeyle Allah’a dönmek, 
bağışlanma dilemek, namaz, kıraat ve dua… olduğunu 
açıklamamış mıdır? Bize farz kılınanlarının bazısını, Cuma ve 
cemaatleri terk etmek midir çözüm? 

Üçüncüsü: Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Yeryüzünde 
ve kendinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur 
ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta olmasın..” (Hadid 22) 

“De ki: “Allah’ın bizim için yazdığından başkası asla 
bize isabet etmez. O, bizim mevlamızdır. Onun için 
mü’minler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler.” (Tevbe 51) 
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“De ki: “Evlerinizde de olsanız haklarında öldürülmeleri 
yazılmış olan kimseler yatacakları yerlere giderlerdi.” Bu, 
Allah’ın sinelerinizdekini imtihan etmesi ve kalplerinizdekini 
temizlemesi içindir. Elbette ki Allah sinelerde olanı hakkıyla 
bilendir!” (Al-i İmran 154) 

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Bil ki 
bütün ümmet sana fayda vermek için bir araya gelseler, 
Allah’ın senin için yazdığından başkasıyla sana faydalı 
olamazlar. Yine sana zarar vermek için bir araya gelseler, 
Allah’ın senin için yazdığından başkasıyla bir zarar 
veremezler.” Ahmed ve Tirmizî rivayet etmiş, Tirmizî hasen, 
sahih demiştir. 

Kaza ve kadere imanımız, Allah Azze ve Celle’ye 
tevekkülümüz, bizi bize farz kılınan Cuma ve cemaat namazlarını 
hastalık ve başka korkular sebebiyle terk etmemize mani 
olmuyor mu? 

Dördüncüsü: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem taun 
hastalığına karşı ne yapacağımızı anlatmamış mıdır? Bir yerde 
taun (cinlerin saldırısı) varsa oraya girmemiz ve oradan 
çıkmamız caiz değildir, Peki cemaatle namazı terk etmek diye bir 
şey zikredilmiş midir? 

 Beşincisi: Ömer b. el-Hattab radiyallahu anh zamanında 
taun hastalığı çıkmış, o da bu meselede muhacirlerle ve ensar 
ile, sonra fetihte müslüman olanlarla istişare etmiştir. Peki bu 
sebeple Cuma ve cemaat namazını iptal ettiler mi? 

Altıncısı: Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor: 
“Sabır ve namazla yardım isteyin.” Burada yardım istemek, 
namazın mescidde ikame edilmesiyledir, tıpkı Nebî sallallahu 
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aleyhi ve sellem’in eda ettiği gibi. Peki Allah’tan Cuma ve 
cemaatleri terk etmekle mi yardım istenir? 

Yedincisi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurmuştur: “Kim sabah namazını cemaatle kılarsa o 
Allah’ın güvencesindedir…” Allah’ın güvencesinde olmak bize 
yetmiyor mu? “Allah kuluna kâfi değil midir?” 

Sekizincisi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
Medine’de yırtıcı hayvanların da çokça olduğu bir zamanda, 
gözleri görmeyen ve kendisini mescide götürecek kimsesi 
olmayan kimsenin cemaatle namazdan geri kalmasına izin 
vermemişken, sağlıklı kimselerin sırf hastalık korkusu 
bahanesiyle cemaatle namazı terk etmelerine nasıl izin 
verilebilir? 

Dokuzuncusu: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
önemli bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman namaza sarılırdı. Peki ya 
bizi korona virüsü endişelendirdiği zaman Cuma ve cemaatle 
namazı terk etmeye mi sarılacağız? 

Onuncusu: Bütün İslamî şehirlerde tek bir camide cemaatle 
namaz kılınıyor. Müslümanlar başka zamanlarda da veba ve 
tauna yakalanmışlardı. Peki tarih boyunca müslümanların 
âlimlerinden herhangi biri veba ve taun sebebiyle mescidlerin 
kapatılmasına fetva vermiş midir? 

  



106 

 

Cuma ve Cemaatleri Yasaklayanların 

Tekfirindeki İcmâ 

Cuma ve cemaat namazlarının iptaline ve yasaklanmasına 
fetva vermek, dinde bilinmesi zorunlu ve mütevatir bir hükmün 
inkârıdır. Cuma namazını mazeretsiz olarak terk etmek ve bu 
terki helal saymak apaçık küfürlerdendir. Bu konuda yöneticilere 
itaat etmek, küfür olan hususta taguta itaat demektir.  

Yöneticilere yaltaklık için dinin hükümlerini savsaklayanlar 
ancak Bel'am'laşmış kimselerdir. Dinde bilinmesi zorunlu 
esaslardan birini, bir ayeti, sahih bir hadisi, farzlardan birini, 
haramlardan birini inkar, yahut haramlığında icma olan bir şeyi 
helal saymak, helalliğinde icma olan bir şeyi haram saymak, bu 
fiil sahibinin durumuna göre irtidatına hükmetmeyi gerektiren bir 
durumdur ve bu konuda hiçbir âlim ihtilaf etmemiştir.  

Kıble ehlinden muayyen şahısların tekfirinden sakınmak 
meselesi ise günah sebebiyle tekfirden veya sahibinin mazeret 
sahibi olabileceği konular hakkındadır. Nitekim ashab, kıble 
ehlinden oldukları, namaz kıldıkları, şehadet kelimelerini 
söyledikleri halde Museylemetu'l-Kezzaba tabi olan ve zekâtı 
inkar eden Hanife oğullarını tekfir etmek konusunda icma 
etmişlerdir. Yine kendi fikrinden ve kitap ehlinden aldığı 
hükümleri Allah'ın dinine nispet ederek Yasık kanunnamesi 
çıkaran Cengiz Han'ın ve ona tabi olanların tekfiri hususunda da 
icma edilmiştir. 

İbn Batta rahimehullah el-İbane'de (s.211) şöyle demiştir: 
"Şayet bir kimse rasulle gelen herşeye iman etse ve bunlardan 
sadece bir şeyi reddetse bütün âlimlere göre o kâfirdir." 
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Âlimler, dinde bilinmesi zorunlu olan şeylerden (yani 
alimlerin de, avamın da bilme imkanına eşit seviyede sahip 
oldukları) bir hükmü inkar edenin mürted bir kâfir olacağı 
hususunda icma etmişlerdir. 

Bu icmayı nakleden âlimlerden bazıları:  

İbn Abdilber et-Temhid (1/142, 4/226) 

Kadı Iyad eş-Şifa (2/1073) 

İbn Hazm Meratibu'l-İcma (s.177) 

Ebu Ya'la el-Mu'temed (s.271) 

İbn Kudame el-Mugni (8/131) 

İbn Teymiyye Mecmuu'l-Fetava (3/267, 11/404) 

İbnu'l-Vezir İsaru'l-Hak (s.116, 121, 138, 415) 

Aliyyu'l-Kari Şerhu Fıkhi'l-Ekber (s.242) 

İmam Ahmed'den naklen: Tabakatu'l-Hanabile (1/344) 

Berbehari Şerhu's-Sunne (s.31) 

İbn Nuceym Bahru'r-Raik (5/132) 

Fetava'l-Bezzaziye (3/321) 

ed-Derdir Şerhu's-Sagir (6/148) 

Nevevi Ravdatu't-Talibin (10/64) 

Hatib Şerbini Ravdatu't-Talibin (10/65) 

Kalyubi Haşiye (4/175) 

Mer'i el-Kermî Gayetu'l-Munteha (3/335) 

Behuti Keşşafu'l-Kına (6/139) 
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Lekkani Şerhu Cevhereti't-Tevhid (s.199) 

Şevkani ed-Devau'l-Acil (s.34) 

es-Sa'dî el-İrşad (s.206)  

Muhammed b. İbrahim Tahkimu'l-Kavanin (s.14) 

Muhammed Sultan Ma'sumî ve başkaları...  

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk terk edilecek şeyin 
Allah’ın indirdikleriyle hükmetmek olacağını, son terk edilecek 
şeyin ise namaz olduğunu bildirmiş, yöneticilerin can ve mal 
dokunulmazlıklarını “namazı ikame etmeleri” şartına bağlamıştır. 
Namaz yasaklandığında ise hiçbir kimsenin tekfirinde mazeret 
veya bir engel sözkonusu olamaz. 

Tatarların tekfiri konusunda ümmetin âlimleri icma 
etmişlerdir. Tekfirinde icma edilen Tatarlar ile günümüzdeki 
yöneticilerin yaptıklarını buyrun karşılaştırın:  

İbn Teymiyye rahimehullah şöyle demiştir: “Haruriler, 
Rafiziler ve benzerleri gibi Haricilerden güç yeten bir kimsenin 
öldürülmesine gelince, bu konuda fakihlerin iki görüşü vardır ve 
İmam Ahmed’den iki rivayet vardır. Sahih olanı, onlardan birinin 
öldürülmesinin caiz olmasıdır. Mesela mezhebine davet edenler 
gibi. Vaad, tehdit, tekfir ve fasıklığa hükmetme konularındaki 
naslar sebebiyle, genel kapsama giren muayyen bir şahıs 
hakkında hükümde bulunmayız. Ta ki hiçbir muarızı olmayan 
gerektirici bir durum olmadıkça. Nitekim bu kuralı Tekfir’in 
Kaidesinde genişçe açıkladık. Bu yüzden Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem “Ben öldüğüm zaman beni yakın, sonra küllerimi 
denizde savurun. Vallahi Allah bana güç yetirirse âlemlerde 
kimseye yapmadığı bir azabı bana yapar” diyen adamı, Allah’ın 
kudreti ve bedenini iade etmesi hakkında şüphe etmesine 
rağmen küfrüne hükmetmemiştir. Bu yüzden âlimler İslam’a yeni 
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girmiş olması veya uzak bir çölde yetişmiş olması sebebiyle 
haramlardan bir şeyi helal sayan kimseyi tekfir etmezler. Çünkü 
küfre hükmetmek ancak risalet tebliğinin ulaşmasından sonra 
olur. Bunların çoğuna ise muhalefet ettikleri naslar ulaşmamış 
olabilir. Rasulün bunlarla gönderilmiş olduğunu bilmiyor olabilir. 
Bu yüzden küfür hükmü mutlak olarak söylenir, terk edenin tekfir 
edileceği hüccet ikame edildiği zaman tekfir edilirler. 

Din imamları olan fakihlerin söylediklerine gelince; 699 
yılında gelen, müslümanları öldürüp zürriyetlerini esir alan, 
buldukları müslümanlardan yağma yapan, dinin haramlarını 
delen, müslümanları zelil edip mescidleri, özellikle de Beytu’l-
Makdis’i aşağılayan ve orada fesat çıkaran Tatarlar ile savaşmak 
vaciptir.  Hangi taife bazı farz namazlardan, oruçtan, hacdan, 
kanların ve malların haramlığını gözetmekten, kâfirlerle cihadı 
gözetmekten, kitap ehlinden cizye almaktan ve dinin diğer 
farzları ve yasaklarına riayetten yüz çevirirse – ki bunlar inkârı ve 
terki konusunda hiçkimsenin mazereti olmayan konulardır – 
farzlığını inkar eden tekfir edilir. Muhakkak mumteni taife, 
bunların farzlığını ikrar ediyor olsalar bile onlarla savaşılır. Bu 
konuda âlimler arasında bir ihtilaf bilmiyorum. Fakihler ancak 
mumteni taifenin sabahın iki rekât sünneti, ezan ve kamet gibi– 
bunların farz olmadığını söyleyenlere göre -  bazı şiar olan 
sünnetleri terk etmekte ısrar etmeleri halinde onlarla savaşılıp 
savaşılmaması hususunda ihtilaf etmişlerdir. Ama zikredilen 
farzlar ve haramlar konusunda onlarla savaşılması hususunda 
ihtilaf yoktur. Muhakkik âlimler katında bu kimseler, müminlerin 
emiri Ali b. Ebi Talib radiyallahu anh’e karşı Şam halkının durumu 
gibi imama karşı ayaklanan veya itaatten çıkan bâgîler 
menzilesinde değildirler. 

Muhakkak ki onlar belli bir imama itaatten çıkan veya 
yönetimini devirmek için ayaklanan kimselerdir. Ama zikrettiğimiz 
kimseler salih müslümanlara karşı ayaklanan kimselerdir. 
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Onlarda güç vardır ve İslam’dan kısmî unsurlar da vardır. Lakin 
onların geneli İslamın kurallarından birçoğunu veya çoğunluğunu 
terk etmişlerdir. Öncelikle onlar İslam’ı vacip görmüyorlar ve 
terkinden dolayı savaşmıyorlar. Bilakis onlar Allah’a ve rasulüne 
kâfir olsa dahi Moğol devletini yücelteni bırakıyorlar, en hayırlı 
müslümanlardan olsa dahi moğol devletine itaatten çıkanı 
öldürmeyi helal sayıyorlar. Kâfirlerle cihad etmiyorlar, kitap ehlini 
aşağılayıp cizye almıyorlar, askerlerinden dileyenin güneşe veya 
aya tapmasına karşı çıkmıyorlar. Hatta onların gidişatının zahiri 
şudur: Onlara göre adil müslüman; salih veya nafileleri yerine 
getiren bir müslüman demektir. Kâfir ise onlara göre 
müslümanlar arasındaki fasık veya nafileleri terk eden kimse 
konumundadır. Yine onların geneli müslümanların kanlarını ve 
mallarını haram görmezler. Ancak sultanları bundan yasaklarsa 
itaat ederler. Dinden dolayı değil, sırf sultana itaat için bunu terk 
ederler. Onların geneli farzları yerine getirmezler, ne namazı ne 
zekâtı, ne haccı ne de başka farzları. Aralarında Allah’ın 
hükmüyle hükmetmeyi gözetmezler. Bilakis bir kısmında İslam’a 
uyan, diğer kısmında İslam’a aykırı olan beşeri kanunlarla 
hükmederler… Onlar İslama girmişlerdir ancak kurallarını 
uuygulamazlar.”88 

Yine İbn Teymiyye rahimehullah’a “Onların arasında zorla 
çıkarılanlar var” diyerek Tatarlarla savaşmaktan kaçınan ordular 
hakkında soruldu ve denildi ki: “Onlardan biri kaçarsa peşi takip 
edilir mi?” 

Şöyle cevap verdi: “Hamd âlemlerin rabbi Allah’adır. Şam 
beldelerine gelen Tatarlarla savaşmak kitap ve sünnet nassıyla 
vaciptir. Muhakkak ki Allah Kur’ân’da şöyle buyurmuştur: “Fitne 
kalmayıncaya ve din tamamen Allah’a ait oluncaya kadar onlarla 

                                                

88 İbn Teymiyye Mecmuu’l-Fetava (28/499 vd.) 
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savaşın.” Din; itaattir. Dinin (itaatin) bir kısmı Allah için, bir kısmı 
Allah’tan başkası için olursa din (itaat) tamamen Allah için 
oluncaya kadar savaşmak vacip olur. Bu yüzden Allah Teâlâ 
şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve eğer 
iman edenlerseniz faizden kalanı terk edin.” “Eğer böyle 
yapmazsanız Allah’a ve rasulüne harp açmış olursunuz.” Bu ayet 
İslam’a girip namaz kılan, zekât veren lakin faizi terk etmekten 
kaçınan bir topluluk hakkında nazil olmuştur. Allah Azze ve Celle 
onların faizi terk etmedikleri müddetçe Allah’a ve rasulüne karşı 
harp içinde olduklarını açıklamıştır. Faiz, Allah’ın en son haram 
kıldığı şeydir ve bu sahibinin rızasıyla alınan bir maldır! Bunlar 
Allah’a ve rasulüne harp açmış oluyorlar ve onlarla cihad 
edilmesi vacip oluyorsa, Tatarlar gibi İslamın birçok kurallarını 
terk edenlerle savaşmak nasıl olur? Nitekim müslümanların 
âlimleri İslamın mütevatir zahiri farzlarından birinden yüz çeviren 
mümteni taife ile onlar şehadet kelimelerini söyleleseler de, 
namazdan, zekâttan, Ramazan ayında oruçtan, Kabeyi 
haccetmekten, aralarında kitap ve sünnetle hükmetmekten 
kaçınsalar veya fuhşiyatı, sarhoş edici içkileri, mahrem 
akrabalarla nikâhı, haksız yere canları ve malları helal saymaları, 
faizi, kumarı helal saymaları, kâfirlerle cihadı ve kitap ehlinden 
cizye almayı terk etmeleri gibi İslamın şeriat kurallarını terk 
etmeleri halinde din tamamen Allah’a ait oluncaya kadar 
savaşılması hususunda ittifak etmişlerdir… 

 Nitekim Sahih’te Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in 
hariciler hakkında şöyle buyurduğu sabit olmuştur: “Biriniz 
onların namazı yanında kendi namazını, oruçları yanında 
kendi orucunu, kıraatleri yanında kendi kıraatini küçümser. 
Kur’ânı okurlar, okuyuşları gırtlaklarını geçmez. İslamdan 
okun yaydan çıktığı gibi çıkarlar. Onlarla nerede 
karşılaşırsanız onları öldürün. Zira onları öldürene kıyamet 
gününde Allah katında ecir vardır. Onlara yetişirsem Ad 
kavminin öldürülmesi gibi onları öldürürdüm.”  
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Selef ve imamlar bunlarla savaşılması hususunda ittifak 
etmişlerdir. Onlarla savaşanların ilki Ali b. Ebi Talib radiyallahu 
anh’dır. Emevi ve Abbasi hilafetlerinin başından beri de 
müslümanlar emirleriyle beraber onlara karşı savaşmaya devam 
etmişlerdir. Bu emirler Haccac ve vekilleri gibi zalimler olsa da. 
Müslümanların bütün imamları haricilerle savaşılmasını 
emretmişlerdir. Tatarlar İslam şeriatinden çıkış konusunda zekat 
vermeyenlerden, faizi terk etmeyerek huruc edenlerden daha çok 
benzerler. Onlarla savaşmak hususunda tereddüt eden kimse 
İslam dini konusunda insanların en cahillerindendir.  Aralarında 
zorla çıkarılmış olanlar olsa bile onlarla savaşmak vacip 
olduğunda savaşılır. Müslümanların bunda ittifakı vardır. Nitekim 
Abbas radiyallahu anh Bedir günü esir alındığında dedi ki:  

“Ey Allah’ın rasulü! Ben zorla savaşa çıkarıldım.” Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:  

“Zahirin bizim aleyhimizdedir. Sırrın (iç yüzün) ise 
Allah’a kalmıştır.” Nitekim âlimler kâfirlerin orduları müslüman 
esirleri kalkan olarak kullandıklarında ve savaşmadıkları takdirde 
müslümanlara zarar gelmesi söz konusu olduğunda, kalkan 
edinilen müslüman esirler öldürülmek zorunda kalsa bile onlarla 
savaşılacağı hususunda ittifak etmişlerdir.”89 

İslam Şiarlarının Terki Ülkelerin Daru'l-Harbe 

Dönüşmesine Sebeptir 

Bilindiği gibi Türkiye’de halkın çoğunluğu Ehl-i Sünnet ve’l-
Cemaat caddesinden ayrılmış olan fırkalara mensupturlar. 
Sünnet inkârcısı kesimler ise zındıklar sınıfından olduğundan 

                                                

89 Mecmuu’l-Fetava (28/545 vd.) 
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onların söz ve görüşlerinin itibar edilecek bir yanı yoktur. Şafii ve 
Hanefi fırkalarında muteber olan fıkıh kitaplarından aktaracağım 
nakil, Türkiyede yaşayan bid’at ehlinin katında da Cuma ve 
cemaat namazlarını terk etmenin, Daru’l-İslam’ı Daru’l-Küfre 
döndüreceğinin  basit bir ispatıdır: 

Şafiilerden Ebu’l-Hasen el-Maverdî, şöyle demiştir: 
“Camilerde cemaatle namaz kılmak ve ezan okumak, İslam’ın 
şiarı, Daru’l-İslam ile Daru’ş-Şirki ayırt eden, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tatbik edilen bir alamettir.”90 

Hanefi fıkıh kitaplarından Damad Efendi diye meşhur 
Abdurrahman b. Muhammed Şeyhzade’nin, Multeka’l-Ebhur 
şerhi Mecmau’l-Enhur’da geçen şu sözleri, Hanefiler indinde bir 
küfür ülkesinin İslam ülkesine dönmesi yöneticilerin Cuma ve 
bayram namazlarını cemaatle kılmayı icra etmelerine 
bağlanmıştır:  

“ed-Durer’de denilir ki; Daru’l-Harb bir ülke içinde Cuma ve 
bayram namazlarının icra edilmesi suretiyle Daru’l-İslam’a 
döner…”91 

Hanefilerden İbn Abidin de bu hükmü ikrar ile naklederek 
şöyle demiştir: “İslam ehlinin orada Cuma ve bayram namazları 
gibi hükümleri icra etmeleriyle daru’l-harb, daru’l-İslam’a 
dönüşür. Orada aslî kâfirler bulunsa ve İslam ülkesiyle sınırı 
bitişik olmasa bile böyledir.”92 

                                                

90 Ahkâmu’s-Sultaniye (s.356) 
91 Multeka’l-Ebhur (1/660) 
92 Durru’l-Muhtar (4/175) 



114 

 

Malikî fıkıh kitaplarından Haşiyetu’d-Dusuki Ala 
Muhtasari’l-Halil’de şöyle denilir: “İslam beldelerine kâfirler galip 
gelseler de, orada İslam şiarları devam ettiği sürece daru’l-harbe 
dönmez… Ta ki (cemaatle namaz ve Cuma namazı gibi) İslam 
şiarlarının ikamesi kesintiye uğrarsa…”93 Böylece kâfirler 
müslümanların ülkesine galip olduğunda o ülkenin darul harbe 
dönmemesi, islam şiarlarının ikame edilmesinin devamına 
bağlanmıştır. 

Hanbelilerden sayılan İbn Useymin’e şöyle sorulmuştur: 
“İslam ülkeleri neyle daru’l-harbe döner? Beşeri kanunlarla 
hükmeden devletler darulislam mı yoksa darulharb midir?” 

İbn Useymin şöyle cevapladı: “Rahman ve rahim Allah’ın 
adıyla. Daru’l-İslam’ın daru’l-harbe dönmesi ancak Allah’ın 
düşmanlarıyla savaşılması halinde söz konusu olur. Daru’l-İslam; 
içinde ezan, cemaatle namaz, Cuma namazı ve benzeri İslam 
şiarlarının açıkça yerine getirildiği ülkelerdir. Buraların halkları 
İslam’a mensupturlar ve dinin kurallarına uyarlar. Ama Allah 
Azze ve Celle’nin indirdiğinden başkasıyla hükmetmeye gelince, 
bu küfre götürebilir ve küfrün altında bir duruma da götürebilir. 
Nitekim Allah Azze ve Celle, Allah’ın indirdiğinden başkasıyla 
hükmetmenin gerektirdiği duruma göre onları kâfirler, zalimler ve 
fasıklar diye zikretmiştir. Bu Allah’ın indirdiklerinden başksıyla 
hükmeden kimse hakkındadır. Eğer bu hüküm küfür derecesine 
ulaşırsa halkı müslüman olduğu ve yöneticilerinin bu hükmünden 
razı olmadıkları sürece ülke daru’l-islam olmaktan çıkmaz. Küfür 
ülkesinde dini izhar etmeye gelince, eğer insan küfür diyarında 
dinini açıkça izhar edemiyorsa bu kimsenin oradan hicret etmesi 
farzdır. Eğer oradan çıkmaya gücü yetmiyorsa orada bu 
durumdan kurtulmayı sürekli hatırında tutarak kalır. Küfür 

                                                

93 Haşiyetu’d-Dusukî (2/188) 
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beldesinde namaz kılar, zekâtı verir, cemaat ve Cuma 
namazlarını hiçkimsenin engellemesi ile karşılaşmadan eda 
edebilirse bu durumda dinini izhar etmeye gücü yetiyor demektir. 
Lakin bunun beraber onun küfür ülkesinde yaşamaya devam 
etmesi hoş görülmez.” 

Yine Şeyh İbn Useymin’e şöyle soruldu: “Daru’l-İslam ve 
Daru’l-Küfrün ayırıcı sınırları nelerdir?” 

İbn Useymin dedi ki: “Daru’l-İslam; yöneticilerine itibar 
etmeksizin, içinde İslam şiarlarının ikame edildiği yerlerdir. Hatta 
o ülkeye kâfir bir adam yönetici olsa ve İslam şiarlarını izhar etse 
orası daru’l-İslamdır. Orada ezan okunur, namaz kılınır, Cuma 
namazları ve dini bayramlar ikame edilir, oruç tutulur, hac yapılır 
vb şiarlar ikame ediliyorsa, yöneticileri kâfirler olsa bile orası 
İslam diyarıdır.” 

Şeyh Ahmed b. Yahya en-Necmî’ye İslam ülkeleri 
hakkında sorulunca şöyle demiştir: “Ülkede La ilahe illallah 
şehadeti ilan ediliyorsa, ezan ilan edilip mescidlerde namaz 
kılınıyorsa ve benzeri şiarlar yerine geliyorsa orası İslam 
ülkesidir.” 

Şeyh İbn Baz’a İslam ülkesi ve küfür ülkesi hakkında 
sorulunca şöyle demiştir: “Orada küfür şiarları galipse orası küfür 
ülkesidir. Eğer İslam şiarları galip gelirse orası İslam ülkesidir. 
Hüküm zahir ve galip olan duruma göredir.” 

Görüldüğü gibi ülkelerin hükmü hususunda ittifak edilen iki 
mesele vardır: Ülkelerin İslam ülkesi sayılması; yöneticileri kâfir 
olsa dahi halkının genelinin müslüman olması ve İslam şiarlarının 
icra edilmesine bağlıdır. Bu iki şarttan biri yerine gelmediğinde 
orası darul küfre döner. Şeyhulislam İbn Teymiyye 



116 

 

rahimehullah’ın görüşü de bu şekildedir. Tatarların Mardin’i istila 
ettikleri zaman verdiği fetvasında bu hususu açıklamıştır. 

De ki: Ey Kâfirler 

Devlet yöneticilerinin Cuma namazı ve cemaatle 
namazlarını iptal etme kararı, Allah’ın diniyle ilgili olarak, Allah’ın 
indirdiğinden başkasıyla hükmetmektir ve bu kişiyi dinden 
çıkaran büyük bir küfürdür.  

Yöneticilerin böyle bir yetkiye sahip olduğuna inanan 
ve Cuma ve cemaatleri salgın bahanesiyle yasaklamasını 
onaylayan herkes de dinden çıkarlar. Hatta bu salgın 
komplosu gerçek bir salgın olsaydı bile böyle bir yetkileri yoktur. 
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ُ َفأُوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ   َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَْنَزَل اَّللَّ

“Her kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar 
kâfirlerin ta kendileridir.” (Maide 44) 

Allah’ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin dokuz şekli 
vardır ve bunların altı şekli büyük küfür, üç şekli küçük küfürdür. 
Burada bahsettiğimiz konu ise uydurulan hükmü Allah’a ve dinine 
nispet olduğundan ve Allah’ın hükmüne tagutları ortak koşmak 
olduğundan büyük küfürdür. Nitekim Allah Teâlâ diğer bir ayette 
şöyle buyurmuştur: 

 ُ يِن َما َلْم َيْأَذْن ِبِه اَّللَّ أَْم َلُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الد ِ
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َلُقِضَي َبْيَنُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِميَن َلُهْم َعَذاب  َوَلْوََل َكِلَمُة اْلَفْصِل 
 أَِليم  

“Yoksa onların birtakım ortakları mı var ki, Allah’ın izin 
vermediği şeyleri, dinden kendilerine bir şeriat kıldılar? Eğer 
ayırdedici söz olmasaydı, elbette aralarında hüküm verilirdi. 
Gerçekten zalimler için can yakıcı bir azap vardır.” (Şura 21) 

Ayet dinde değişiklik yapanın küfrüne delildir. Çünkü o, iki 
sıfatı bir araya getirmekle kâfir olur; 

1- Teşri (şeriat/din koymak). Zira “onlarabir şeriat 
koyan/meşrû kılan” buyrulmuştur. 

2- Bunun dinden olduğunu iddia etmek. Çünkü “dinden..” 
buyrulmuştur. 

Bu, dinde değişiklik anlamındadır. Bunun ise küfür 
olduğunda icma vardır. 

Allah’ın, kulları için belirlediği helal, haram ve ibadetlerde 
değişiklik yapan, erteleyen veya iptal edenlerin kâfir olacakları 
açıkça bildirilmiştir: 

َما النَِّسيُء ِزَياَدة  ِفي اْلُكْفِر يَُضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروا 
 ُ َم اَّللَّ َة َما َحرَّ ا ِلُيَواِطئُوا ِعدَّ ُموَنُه َعاما ا َويَُحر ِ يُِحلُّوَنُه َعاما

 ُ ُ ُزي َِن َلُهْم ُسوُء أَْعَماِلِهْم َواَّللَّ َم اَّللَّ  ََل َيْهِدي َفُيِحلُّوا َما َحرَّ
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 اْلَقْوَم اْلَكاِفِرينَ 

“(Haram ayları) ertelemek ancak küfürde bir artıştır. 
İnkâr edenler bununla şaşırtılıp saptırılır. Allah’ın haram 
kıldığına sayı bakımından uymak için, onu bir yıl helâl, bir yıl 
haram kılıyorlar. Böylelikle Allah’ın haram kıldığını helâl 
kılmış oluyorlar. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine çekici ve 
süslü gösterilmiştir. Allah, kâfirler topluluğunu asla hidayete 
erdirmez” (Tevbe 37) 

Mescidler Allah’a aittir: 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 َوأَنَّ اْلَمَساِجَد َّلِلَِّ 

“Şüphesiz mescidler Allah’a aittir.” (Cin 18) 

Yine Allah’ın evleri olan mescidleri yasaklayanlar en ağır 
ifadelerle zikredilmişlerdir: 

ِ َواْلَمْسِجِد  وَن َعْن َسِبيِل اَّللَّ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّ
ءا اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمْن اْلَحَراِم الَِّذي َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَوا

 يُِرْد ِفيِه ِبِإْلَحاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَِليمٍ 

“İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve yerli ya da yolcu 
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bütün insanlara eşit kıldığımız Mescid-i Harâm'dan 
alıkoymaya kalkanlar! Kim orada zulüm ile haktan sapmak 
isterse ona acı azaptan tattırırız.” (Hac 25) 

ِ أَْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه  ْن َمَنَع َمَساِجَد اَّللَّ َوَمْن أَْظَلُم ِممَّ
َوَسَعى ِفي َخَراِبَها أُوَلِئَك َما َكاَن َلُهْم أَْن َيْدُخُلوَها ِإَلَّ 

ْنَيا ِخْزي  َوَلُهْم   ِفي اْْلِخَرِة َعَذاب  َعِظيم  َخاِئِفيَن َلُهْم ِفي الدُّ

“Allah’ın mescitlerini, içlerinde O'nun adının 
anılmasından alıkoyan ve onların harap olmasına çalışandan 
daha zalim kim olabilir? İşte onlar var ya, onlara oralara 
korka korka girmekten başka bir şey yoktur. Onlar için 
dünyada rezillik vardır. Onlar için ahirette de çok büyük bir 
azap vardır.” (Bakara 114) 

Mescidlere mani olmak için salgın, ölüm tehlikesine karşı 
tedbir almak(!) gibi unsurları öne sürmenin bâtıl mazeretler 
olduğu bildirilmiştir. Nitekim Allah Teâlâ, ölüm korkusundan 
dolayı cihada çıkmak istemeyen nifak ehlini şöyle zikretmektedir: 

َلَقِد اْبَتَغُوا اْلِفْتَنَة ِمْن َقْبُل َوَقلَُّبوا َلَك اْْلُُموَر َحتَّى َجاَء 
ِ َوُهْم َكاِرُهونَ  َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل اْئَذْن  * اْلَحقُّ َوَظَهَر أَْمُر اَّللَّ

ِتن ِي أَََل ِفي اْلِفْتَنِة َسَقطُوا َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطة  ِلي َوََل َتفْ 
ِإْن تُِصْبَك َحَسَنة  َتُسْؤُهْم َوِإْن تُِصْبَك ُمِصيَبة   * ِباْلَكاِفِرينَ 



120 

 

ُقْل  * َيُقولُوا َقْد أََخْذَنا أَْمَرَنا ِمْن َقْبُل َوَيَتَولَّْوا َوُهْم َفِرُحونَ 
ِ َفْلَيَتَوكَِّل َلْن يُِصيَبَنا ِإَلَّ مَ  ُ َلَنا ُهَو َمْوََلَنا َوَعَلى اَّللَّ ا َكَتَب اَّللَّ

 اْلُمْؤِمنُونَ 

“And olsun ki onlar bundan önce de fitne aramışlar, 
sana karşı da bir takım işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi 
ve onlar istemedikleri halde Allah’ın emri üstün geldi. 
Onlardan bir kısmı: “Bana izin ver, beni fitneye düşürme!” 
derler. Bilin ki onlar zaten fitnenin ortasına düşmüşlerdir. 
Hiç şüphesiz cehennem, kâfirleri mutlaka çepeçevre 
kuşatıcıdır. Sana iyilik isabet ederse, bu onları fenalaştırır, 
bir musibet isabet edince ise: “Biz önceden tedbirimizi 
almıştık” derler ve sevinç içerisinde dönüp giderler. De ki: 
“Allah’ın bizim için yazdığından başkası asla bize isabet 
etmez. O, bizim mevlamızdır. Onun için mü’minler yalnızca 
Allah’a tevekkül etmelidirler.” (Tevbe 48-51) 

İblise ve adamlarına uyanlar arasında hakkı batıl ile 
karıştırmak isteyen sahtekârlar hep olacaktır. Allah Teâlâ şöyle 
buyurmuştur: 

َويَُجاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا ِباْلَباِطِل ِلُيْدِحُضوا ِبِه اْلَحقَّ 
ا  َواتََّخُذوا آَياِتي َوَما أُْنِذُروا ُهُزوا

“Kâfir olanlar ise, hakkı bâtıla dayanarak ortadan 
kaldırmak için bâtıl yolla mücadele verirler. Onlar 
âyetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri alaya almışlardır.” (Kehf 
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56) 

َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا اتَِّبُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل 
اُكْم َوَما ُهْم ِبَحاِمِليَن ِمْن َخَطاَياُهْم ِمْن َشْيٍء ِإنَُّهْم َخَطايَ 

 َلَكاِذبُونَ 

“Kâfirler, iman edenlere: “Bizim yolumuza uyun, sizin 
günahlannızı biz yüklenelim” derler. Hâlbuki onların hiçbir 
günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekte onlar, kesinlikle 
yalan söylemektedirler.” (Ankebut 12) 

Hanefi Muhaddis Muhammed Enver Şah el-

Keşmirî’nin İkfaru’l-Mulhidîn Kitabından Alıntılar 

Muhammed Enver Şah el-Keşmirî şöyle nakletmiştir: 
“Taftazanî, Makasidu’t-Talibin Fi Usuli’d-Din kitabında şöyle der: 
“Kâfir eğer iman iddia ederse ona münafık denilir. İslam’dan 
sonra kâfir olursa mürteddir. Eğer birden fazla ilah olduğunu 
söylerse müşriktir. Eğer bazı dinleri din edinirse ona Kitabî denir. 
Eğer olayları zamana dayandırırsa ve zamanın kıdemine itikad 
ederse Dehrîdir. Eğer yaratıcının varlığını inkâr ederse 
Muattıl’dır. Eğer içinde ittifakla küfür olan inançları gizlerse 
zındıktır.” 

Şerhinde şöyle demiştir: “İmanı olmayan kâfir iman etmiş 
gibi görünürse münafık ismiyle anılır. Eğer müslüman olduktan 
sonra kâfir olmuşsa İslam’dan döndüğü için o mürted ismiyle 
anılır. Eğer iki veya daha fazla ilah olduğunu söylerse ulûhiyette 
ortak kabul ettiği için müşrik ismiyle anılır.  Eğer bazı dinleri ve 



122 

 

nesh olunmuş kitapları din edinirse Yahudi veya hristiyan gibi 
kitap ehli kâfir olarak anılır. Eğer zamanın kadim olduğunu söyler 
ve hadiseleri zamana bağlarsa dehrî (materyalist) diye anılır. 
Eğer yaratıcının varlığını kabul etmiyorsa ona Muattıl (Ateist) 
denilir. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in nebî olduğunu itiraf 
eder ve islam alametlerini izhar eder de küfür oluşunda ittifak 
edilen bir küfrü gizlerse o zındıktır. Zındık kelimesi kıptilerin 
zamanındaki Mezdek’in ortaya koyduğu ve Zerdüşt’ün getirdiği 
Mecusilerin kitabının tevili olduğunu iddia ettiği Zend adlı kitaba 
nispet edilir. Onlar Zerdüşt’ün nebileri olduğunu iddia ederler. 
Zındık küfrünü gizler ve bozuk akidesini doğru bir akideymiş gibi 
çıkararak yayar. Küfrü içinde gizlemesi ile kastedilen budur… 

Denildi ki: Gizli bir küfürle irtidat etmişse onun 
müslümanlığı kabul edilmez. Zındıklar ve Batiniler böyledir. 
İçinde küfür olan inançları gizlemesi ile kastedilen, insanlardan 
gizlemesi değildir. Bilakis kastedilen; islama aykırı olan ve küfür 
oluşunda icma olan bir şeye itikad eder ve bunun İslam’dan 
olduğunu iddia eder. Bu konuda dayanak, İbn Ömer radiyallahu 
anh’den gelen şu rivayettir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: 

“Bu ümmette suretlerin değişmesi olacaktır. Dikkat 
edin! Bu kaderi yalanlayanlarda ve zındıklarda olacaktır.” El-
Hasais kitabında isnadının sahih olduğu belirtilmiştir…” 

Kıble Ehlinin Tekfir Edilmemesi İle Kastedilen Nedir? 

Taftazani, el-Makasid’de şöyle dedi: “Yedinci Konu: Kıble 
Ehlinden Hakka Muhalif Olanın Hükmü: Bu kimse, kâinatın 
sonradan var edilmiş olduğu, bedenlerin haşredilmesi ve 
benzerleri gibi dinden zorunlu olarak bilinen bir şeye aykırı 
düşmedikçe kâfir sayılmaz…” Daha sonra el-Keşmirî, Kıble 
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ehliyle kastedilenin, dinde bilinmesi zaruri olan meseleleri kabul 
edenler demek olduğuna dair nakiller yapar. 

Dinin Zarurî Meselelerinde Te’vil Kabul Edilmez, Bu 

Konuda Te’vil Yapan Tekfir Edilir 

Kıble ehlini tekfir etmemek, el-Eşarî ve fakihlerin sözlerine 
uygundur. Lakin İslamî fırkaların akidelerini araştırdığımızda 
kesin olak küfür gerektiren şeyler buluruz. Kıble ehlini küfrü 
gerektirmeyen şeyler getirmedikleri sürece tekfir etmeyiz. Bu 
Allah Teâlâ’nın:  

“Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar” ayetinde 
geçtiği gibidir. Bununla beraber küfür bağışlanmaz. Ehl-i 
Sünnetin cumhuru olan fakihler ve kelamcılar, kıble ehlinden olan 
bidatçileri, dinde bilinmesi zaruri olmayan meselelerdeki 
te’villerinden dolayı tekfir etmezler. Çünkü Ebu’l-Beka 
külliyatında geçen ibarelerin çoğunda geldiği gibi, te’vilde şüphe 
vardır. Dinde bilinmesi zorunlu olan kesin icmaya aykırı düşmek 
ise küfürdür. Dinde bilinmesi zorunlu olan bir şeyi inkâr edenin 
kâfir olduğu hususunda bir ihtilaf yoktur. Tartışma yalnızca te’vil 
ile kesinleşen meseleleri inkâr edenin tekfiri konusundadır. 
Nitekim Ehl-i sünnetten olan fakihlerden ve kelamcılardan birçok 
kimse onların da tekfir edileceği görüşündedir. Ehli Sünnetin 
cumhuru ise dinde bilinmesi zaruri olmayan meselelerde tevilde 
bulunan kıble ehli bidatçilerin tekfir edilmeyeceği görüşündedir. 
Hizanetu’l-Curcani, el-Muhitu’l-Burhani, Ahkamu’r-Razi ve 
Usulu’l-Pezdevi kitaplarında geçtiği gibi te’vilde şüphe vardır. “ 

El-Keşmiri bu bölümü şu sözleriyle tamamlamıştır: 
“Üzerinde icma edilmiş ve dinde zaruri olarak bilinen bir şeyi 
inkar eden kimse: Bunlar havasın (âlimlerin) ve avamın (âlim 
olmayanların) şüphe söz konusu olmaksızın bildikleri konulardır. 
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Namazın, orucun farz oluşu, zinanın ve sarhoş edici içkilerin 
haram oluşu gibi. Bunları inkâr eden kesin olarak kâfir olur. 
Çünkü bunları inkâr Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’i yalanlamak 
demektir…” 

Hülasa: Bu nakillerden gaye, kendilerini Hanefî mezhebine 
nispet eden halka karşı yine Hanefî bir muhaddis âlim olan Enver 
Şah Keşmiri’nin eserinden nakillerle, kendi mezheplerine göre de 
küfürde mazeretlerinin bulunmadağını beyan etmektir. 

Uyduruk korona bahanesiyle kâfirlerin yaptırımlarını 
müslümanların aleyhine olarak uygulayan devletler meşruluğunu 
yitirmiştir. Müslümanlar üzerinde hiçbir hakları yoktur. Zira 
müslümanların hükümetlere meşru konularda itaatleri, 
hükümetlerin dini güvenceye alma vazifesine bağlıdır. 
Günümüzdeki hükümetler ise din düşmanlarının yerel 
taşeronluğunu yapmaktadırlar.   

Satılmış Bel’âm Din Adamlarının Attıkları 

Şüphelere Cevap 

Salgın gerekçesiyle cemaatle namazların ve cumaların 
iptal edilmesini savunan satılmış rejim hocaları “Canı korumak 
da zaruretlerdendir” şüphesini atmakta, sonra kıyaslar yaparak 
salgın döneminde cemaatle namazların iptal edilmesini, “canı 
korumak zarureti hamsedendir” gerekçesiyle gerekli 
görmektedirler. 

Hakiki manada fayda ve zarar vermenin yalnız Allah’ın 
kudreti tasarrufunda olduğu esasında gaflete düşürmek isteyen 
bu kimseler, din zarureti ile can zarureti çatışırsa, dinin 
zaruretlerinin öncelenmesi gerektiğini bilmiyorlar mı?  
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Ali radiyallahu anh’den: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: 

ْرُت  َوِإنْ  ا َعَلْيُكمْ  أَمَّ ا َحَبِشيًّا َعْبدا عا  َلهُ  َفاْسَمُعوا ُمَجدَّ
 َفِإنْ  ُعنُِقهِ  َوَضْرِب  ِإْسََلِمهِ  َبْينَ  أََحُدُكمْ  يَُخيَّرْ  َلمْ  َما َوأَِطيُعوا

مٍ  ُعنُِقِه، َوَضْرِب  ِإْسََلِمهِ  َبْينَ  ُخي ِرَ   َلهُ  ُدْنَيا ََل  َفِإنَّهُ  ُعنَُقهُ  َفْلُيَقد ِ
 ِإْسََلِمهِ  َبْعدَ  آِخَرةَ  َوََل 

“Başınıza kolu kesik bir Habeş’li bir köle dahi emir 
olsa, sizden birinizi İslâm’ı ile boynunun vurulması arasında 
tercihte bırakmadığı sürece onu dinleyip itaat edin. Eğer 
İslam’ı ile boynunun vurulması arasında tercihte bırakırsa 
boynunu uzatsın. Zira İslam’ı gittikten sonra onun için ne 
dünyası kalır ne âhireti.”94 

Suveyd b. Gafele rahimehullah’tan: “Ömer radiyallahu anh 
bana dedi ki:  

“Ey Ebâ Umeyye! Ben şu yılımdan sonra belki de seninle 
karşılaşmam. Başına toy bir habeşli köle dahi yönetici olsa dinle 
ve itaat et. Seni darb etse de sabret. Seni mahrum etse de 

                                                

94 Hasen. Hâkim (4/85) Ziyau’l-Makdisi el-Muhtare (2/73) İbn Ebî 
Şeybe (7/737) Taberânî Evsat (4/26) İbnu’l-A’rabi Mu’cem (2320) Ebû 
Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (7/242) el-Hallal es-Sunne (63) el-
Muhrevaniyyat (100) Ebu Amr ed-Dani Sunenu’l-Varide Fi’l-Fiten (203) 
Rafii et-Tedvin (2/422) 
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sabret. Eğer dinini eksiltmeyi kastederse de ki:  

“Dinlemek ve itaat dinim hakkında değil, canım 
hakkındadır.” Sakın cemaatten ayrılma.”95 

Bu rivayette görüldüğü gibi, yöneticiler kişinin malına, 
canına bir zarar getirse onlara sabretmek, ayaklanmamak 
emrolunmuştur. Lakin bu yöneticiler dine zarar getiren bir işte 
bulunduklarında onlara itaat edilmez. Bu konuda Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’den gelen hadisler de pekçok ve 
meşhurdur. Bunlardan bazıları şöyledir:  

Huzeyfe radiyallahu anh’den: “Nebî sallallahu aleyhi ve 

sellem şöyle buyurdu: 

ة  ََل َيْهَتُدوَن ِبُهَداَي وَ  ََل َيْسَتنُّوَن ِبُسنَِّتي َيُكوُن َبْعِدي أَِئمَّ
َياِطيِن ِفي ُجْثَماِن  َوَسَيُقوُم ِفيِهْم ِرَجال  ُقُلوبُُهْم ُقُلوُب الشَّ
ِإْنٍس فقال حذيفة رضي اَّلل عنه: َكْيَف أَْصَنُع َيا َرُسوَل اَّلِل 
ِإْن أَْدَرْكُت َذِلَك؟ فقال: َتْسَمُع َوتُِطيُع ِلألَِميِر َوِإْن ُضِرَب 

 ِخَذ َمالَُك َفاْسَمْع َوأَِطعْ َظْهُرَك َوأُ 

“Benden sonra hidayetime uymayan ve sünnetimi takip 

etmeyen idareciler olacak. Aralarında kalpleri şeytanların 

                                                

95 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Ebi Şeybe, el-Musannef 
(7/737) 
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kalpleri gibi, cisimleri ise insan cismi olan kimseler 

olacaktır.” Huzeyfe radiyallahu anh dedi ki: “Ey Allah’ın rasulü! 

Onlara yetişirsem ne yapayım?” Buyurdu ki: 

“Dinler ve itaat edersin. Yönetici sırtına vurup malını 

alsa bile dinle ve itaat et.”96  

Görüldüğü gibi bu hadislerde, namaz kılan ve ikame eden 

yöneticiler halkın mallarına ve canlarına yönelik zulmettiklerinde 

onlara isyan edilmemesi emredilmektedir. Lakin namazı kılmayı 

veya ikamesini terk eden yahut dine müdahale etmeye kalkışan 

idareciler hakkında yönlendirmeler farklıdır: 

Umm Seleme radıyallahu anha’den: Rasulullah sallallahu 

aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

َسَتُكوُن أَُمَراُء َفَتْعِرُفوَن َوتُْنِكُروَن َفَمْن َعَرَف َبِرَئ َوَمْن 
أَْنَكَر َسِلَم َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوَتاَبَع َقالُوا أََفََل نَُقاِتُلُهْم؟ َقاَل ََل 

 َما َصلَّْوا

“İleride bazı yöneticiler olacak, bilecek ve karşı 

çıkacaksınız. Kim bilirse berî olur, kim karşı çıkarsa 

selamette olur. Lakin rıza gösteren ve tâbi olan...” Dediler ki: 

“Onlarla savaşmayalım mı?” Rasulullah sallallahu aleyhi ve 

                                                

96 Sahih. Muslim (1847)  
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sellem:  

“Namaz kıldıkları sürece hayır” buyurdu.”97 

Avf b. Mâlik radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu 

aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ِتُكُم الَِّذيَن تُِحبُّوَنُهْم َويُِحبُّوَنُكْم َويَُصلُّوَن  ِخَياُر أَِئمَّ
ِتُكُم الَِّذيَن تُْبِغُضوَنُهْم  َعَلْيُكْم َوتَُصلُّوَن َعَلْيِهْم َوِشَراُر أَِئمَّ

ْم ِقيَل َيا َرُسوَل اَّلِل أََفََل َويُْبِغُضوَنُكْم َوَتْلَعنُوَنُهْم َوَيْلَعنُوَنكُ 
ََلَة َوِإَذا َرأَْيُتْم  ْيِف؟ َفَقاَل ََل َما أََقاُموا ِفيُكُم الصَّ نَُناِبُذُهْم ِبالسَّ
ا ِمْن  ِمْن ُوََلِتُكْم َشْيئاا َتْكَرُهوَنُه َفاْكَرُهوا َعَمَلُه َوََل َتْنِزُعوا َيدا

 َطاَعةٍ 

“Yöneticilerinizin hayırlıları sizin kendilerini 

sevdiğiniz ve sizi seven, onlara dua ettiğiniz ve size dua 

eden yöneticilerdir. Yöneticileriniz şerlileri ise kendilerine 

buğz ettiğiniz ve size buğz eden, kendilerine lanet ettiğiniz 

ve size lanet eden yöneticilerdir.” Denildi ki:  

“Ey Allah’ın rasulü! Onlara kılıçla karşı çıkmayalım mı?” 

                                                

97 Sahih. Muslim (1854) 
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Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

“Aranızda namazı ikame ettikleri sürece hayır! 

Yöneticilerinizde hoşlanmadığınız bir şey gördüğünüzde, 

amelini çirkin görün fakat itaatten büsbütün el çekmeyin.”98 

İbn Ömer radıyallahu anhuma’dan: Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu 

ْمُع َوالطَّاَعُة َحق  َما َلْم يُْؤَمْر ِباْلَمْعِصَيِة َفِإَذا أُِمَر  السَّ
  ِبَمْعِصَيٍة َفَلَ َسْمَع َوَلَ َطاَعةَ 

“Müslüman kişinin günah ile emredilmediği sürece 

itaat etmesi bir haktır. Günah ile emredildiğinde ise dinlemek 

de yoktur, itaat de.”99  

Abdullah b. Mes’ûd radıyallahu anh’den: Nebî sallallahu 

aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

نََّة َوَيْعَمُلوَن  َسَيِلي أُُموَرُكْم َبْعِدي ِرَجال  يُْطِفئُوَن السُّ
ِ ِبالْ  ََلَة َعْن َمَواِقيِتَها َفُقْلُت َيا َرُسوَل اَّللَّ ُروَن الصَّ ِبْدَعِة َويَُؤخ ِ

ِإْن أَْدَرْكُتُهْم َكْيَف أَْفَعُل؟ َقاَل َتْسأَلُِني َيا اْبَن أُم ِ َعْبٍد َكْيَف 
                                                

98 Sahih. Muslim (1855) 
99 Sahih. Buhârî (2955) Muslim (1839)  
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 َتْفَعُل؟ ََل َطاَعَة ِلَمْن َعَصى اَّللََّ 

“Benden sonra işlerinizi sünneti öldüren ve bid’atle 

amel eden kimseler üstlenecektir. Namazları da 

vakitlerinden erteleyecekler." Ben:  

“Ey Allah’ın rasulü! Onlara yetişirsem nasıl yapayım?” 

dedim. Buyurdu ki:  

“Nasıl yapacağını bana mı soruyorsun ey Ummi 

Abd’in oğlu! Allah’a isyan edene itaat yoktur”100 

Ubâde b. es-Sâmit radıyallahu anh’den:  

ِفيَما أََخَذ  َدَعاَنا النَِّبيُّ َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَباَيْعَناهُ 
ْمِع َوالطَّاَعةِ  ِفي َمْنَشِطَنا َوَمْكَرِهَنا  َعَلْيَنا أَْن َباَيَعَنا َعَلى السَّ

َوأَْن َلَ نَُناِزَع اْلَْمَر أَْهَلُه ِإَلَّ أَْن َوُعْسِرَنا َويُْسِرَنا َوأََثَرةا َعَلْيَنا 
ِ ِفيِه بُْرَهان   ا ِعْنَدُكْم ِمَن اَّللَّ ا َبَواحا  َتَرْوا ُكْفرا

“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı ve 

O’na biat ettik. Bizden biat için aldığı sözler arasında; dinçlik ve 

                                                

100 Buhari’nin şartına göre sahih. Ebu Muhammed el-Fakihi 
Fevaid (131) İbn Mâce (2865) Ahmed (1/400) Taberani (10/173) 
Beyhaki (3/124) İbn Asakir Tarih (63/240) 
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isteksizlik zamanlarımızda, zorlukta ve kolaylıkta ve bizim 

aleyhimizde kayırmacılık yapıldığında dahi dinleyip itaat 

etmemiz, yöneticilerle çekişmememiz de vardı. Ancak katınızda 

Allah’tan bir burhan bulunan apaçık bir küfür görmeniz hali 

bundan hariçtir.”101 

Şüphesiz ki cemaatle namazı ve Cuma namazlarını 

yasaklamanın küfür oluşu, Allah’tan burhan bulunan en açık 

meselelerdendir. Bunun küfür olduğunu âlim de bilir, avam da 

bilir. 

 Ebu Hureyre radiyallahu anh’den: “Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ُكوُن َبْعِدي ُخَلَفاُء َيْعَمُلوَن ِبَما َيْعَلُموَن َوَيْفَعُلوَن َما َسيَ 
يُْؤَمُروَن َوَسَيُكوُن َبْعِدي ُخَلَفاُء َيْعَمُلوَن ِبَما ََل َيْعَلُموَن 
َوَيْفَعُلوَن ِبَما ََل يُْؤَمُروَن، َفَمْن أَْنَكَر َعَلْيِهْم َبِرَئ َوَمْن أَْمَسَك 

  َمْن َرِضَي َوَتاَبعَ َيَدُه َسِلَم َوَلِكنْ 

“Benden sonra bildikleriyle amel eden ve 
emrolunduklarını yapan halifeler olacaktır. Yine benden 
sonra bilmedikleri şeylerle amel eden ve emrolunmadıkları 
şeyleri yapan halifeler olacaktır. Kim onlara karşı çıkarsa 
berîdir. Kim elini (gayri meşru konularda onlara itaat 
etmekten) çekerse selamettedir. Lakin razı olup tabi olan 

                                                

101 Sahih. Buhârî (7056, 7200) Muslim (1709, 42) 
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(helak olur).”102 

Cabir b. Abdillah radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem Ka’b b. Ucra radıyallahu anh’e dedi ki: 

ُ َيا كَ  َفَهاِء َقاَل أََعاَذَك اَّللَّ ْعُب ْبَن ُعْجَرَة ِمْن ِإَماَرِة السُّ
َفَهاِء؟ َقاَل أَُمَراُء َيُكونُوَن َبْعِدي ََل َيْهُدوَن  َوَما ِإَماَرُة السُّ
َقُهْم ِبَكِذِبِهْم َوأََعاَنُهْم  ِبَهْدِيي َوََل َيْسَتنُّوَن ِبُسنَِّتي َفَمْن َصدَّ

ِمن ِي َوَلْسُت ِمْنُهْم َوََل َيِرُدوَن  َعَلى ظُْلِمِهْم َفأُوَلِئَك َلْيُسوا
ْقُهْم ِبَكِذِبِهْم َوَلْم يُِعْنُهْم َعَلى َعَلى َحْوِضي َوَمْن  َلْم يَُصد ِ

ظُْلِمِهْم َفأُوَلِئَك ِمن ِي َوأََنا ِمْنُهْم َوَسَيِرُدوَن َعَلى َحْوِضي، َيا 
ا َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة َلْحم  َنَبَت   ِمْن ُسْحٍت أََبدا

َيا َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة النَّاُس َغاِدَياِن َفُمْبَتاع  َنْفَسُه  النَّاُر أَْوَلى ِبهِ 
 َفُمْعِتُقَها أَْو َباِئُعَها َفُموِبُقَها

“Ey Ka’b b. Ucra! Ben seni sefihlerin idareciliğinden 

                                                

102 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ebû Ya'lâ (10/308) 
İbn Hibbân (15/41, 42) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (643) İbn Bişran 
Emali (14) Tarsusi Musnedu Ebi Hureyre (14) Beyhakî (8/158) Beyhakî 
Delâilu’n-Nubuvve (6/521) İbn Asakir (7/223, 36/214, 63/268) 
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Allah’a sığındırırım.” Ka’b radiyallahu anh:  

“Sefihlerin idareciliği nedir?” dedi. Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem buyurdu ki:  

“Benden sonra gelecek bazı idarecilerdir. Benim 
hidayetime uymazlar ve sünnetlerime tabi olmazlar. Onların 
yalanlarını tasdik eden ve zulümlerinde onlara yardım eden 
benden değildir, ben de ondan değilim. O havzıma gelemez. 
Kim onların yalanlarını tasdiklemez ve onlara zulümlerinde 
yardım etmezse onlar bendendir, ben de onlardanım. Onlar 
havzıma geleceklerdir. Ey Ka’b b. Ucra! Haramdan 
beslenmiş bir beden cennete asla gitmeyecektir, cehennem 
ona daha layıktır. Ey Ka’b b. Ucra! İnsanlar sabah 
çıktıklarında canını ya kendilerini azat edecek olana ya da 
cezalandıracak olana satarlar.”103 

Huzeyfe radıyallahu anh’den: Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: 

َقُهْم ِإنََّها َسَتكُ  وُن أَُمَراُء َيْكِذبُوَن َوَيْظِلُموَن َفَمْن َصدَّ
ِبَكِذِبِهْم َوأََعاَنُهْم َعَلى ظُْلِمِهْم، َفَلْيَس ِمنَّي َوَلْسُت ِمْنُه َوََل 

                                                

103 Muslim'in şartına göre sahih. El-Hattabi el-Uzlet (224) Bezzar 
(Keşfu’l-Estar 1609) İbn Hibban (5/11, 10/372) Hâkim (1/152, 3/546, 
4/141, 469) Ahmed (3/321, 399) Taberani (19/142, 145, 146, 156, 161) 
Haris b. Ebi Usame Musned (618) Ma’mer b. Raşid Cami (1330) Begavi 
Şerhu’s-Sunne (2029) Begavi Mu’cem (2833) Abd b. Humeyd (1138) 
Tahavi Şerhu Muşkili’l-Asar (1345) el-Esbehani et-Tergib (2106) Ebû 
Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (8/247) 
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ْقُهْم ِبَكِذِبِهْم َوَلْم يُِعْنُهْم  َيِرُد َعَليَّ اْلَحْوَض َوَمْن َلْم يَُصد ِ
 َوأََنا ِمْنُه َوَسَيِرُد َعَليَّ اْلَحْوَض َعَلى ظُْلِمِهْم َفُهَو ِمن ِي 

“Şüphesiz ileride yalan söyleyen ve zulmeden 
yöneticiler olacaktır. Onların yalanlarını tasdik eden ve 
zulümlerine yardım eden bizden değildir, ben de ondan 
değilim. O havza gelemeyecektir. Onların yalanlarını 
tasdiklemeyen ve zulümlerine yardım etmeyen ise 
bendendir, ben de ondanım. O havza gelecektir.”104 

Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma’dan: 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu 

 ُسَفَهاءُ  َراءُ أُمَ  َعَلْيِهمْ  َيُكونُ  َزَمان   النَّاِس  َعَلى َلَيْأِتَينَّ 
ُمونَ  ُرونَ  ِبِخَياِرِهْم، َويُْظِهُرونَ  النَّاِس  ِشَرارَ  يَُقد ِ ََلةَ  َويَُؤخ ِ  الصَّ

ا َيُكوَننَّ  َفََل  ِمْنُكمْ  أَْدَركَ  َفَمنْ  َمَواِقيِتَها َعنْ   ُشَرِطيًّا َوََل  َعِريفا
 َخاِزناا َوََل  َجاِبياا َوََل 

“İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, sefihler 
yöneticileri olacak, insanların şerlilerini öne geçirecekler ve 
hayırlılarını geri bırakacaklar. Namazları da vakitlerinden 
geciktirecekler. İçinizden kim buna yetişirse arîf (milletvekili) 

                                                

104 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ahmed (5/384) 
Taberani (3/167) Bezzar (7/253, 255) İbn Ebi Asım es-Sunne (759) 
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olmasın, şurtî (polis, asker, zabıta vb.) olmasın, vergi 
tahsildarı olmasın ve muhasebeci olmasın.”105 

Ebu Hureyre radiyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

َمانِ  آِخرِ  ِفي َيُكونُ   َفَسَقة ، َوُوَزَراءُ  َظَلَمة   أَُمَراء   الزَّ
َمانَ  َذِلَك  ِمْنُكمْ  أَْدَركَ  َفَمنْ  َكَذَبة ، َوُفَقَهاءُ  َخَوَنة   َوُقَضاة    الزَّ

ا َوَل َجاِبياا َلُهمْ  َيُكوَننَّ  َفَل  ُشْرِطيًّا َوَل َعِريفا

“Ahir zamanda zalim yöneticiler, günahkâr bakanlar, 
hain hâkimler, yalancı fakihler olacak. İçinizden kim onlara 
yetişirse o zamanda onların vergi memuru olmasın, 
milletvekili olmasın ve güvenlik gücü olmasın.”106 

Hülasa: Allah’a isyan olan hususta mahlûka itaat yoktur.  

Ali radıyallahu anh’den: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem 
bir seriyye gönderdi ve başlarına Ensâr’dan birini emir tayin 
ederek ona itaat etmelerini emretti. Bu emir öfkelendi ve şöyle 
dedi:   

                                                

105 Muslim'in şartına göre sahih. İbn Hibban (10/446) Ebu Ya’la 
(2/362) Hadisin isnadındaki Abdurrahman b. Mes’ud; Abdurrahman b. 
Bişr b. Mes’ud’dur ve Muslim’in ricalindendir.  

106 Sahih. Taberânî Evsat (4/277) Taberânî Sagir (564) Hatib Tarih 
(12/63) 
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أََلْيَس أََمَرُكُم النَِّبيُّ َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْن تُِطيُعوِني؟ 
ا  ا َفَجَمُعوا َفَقاَل أَْوِقُدوا َنارا َقالُوا َبَلى َقاَل َفاْجَمُعوا ِلي َحَطبا

وا َوَجَعَل  َفأَْوَقُدوَها ا  َفَقاَل اْدُخُلوَها َفَهمُّ َبْعُضُهْم يُْمِسُك َبْعضا
َوَيُقولُوَن َفَرْرَنا ِإَلى النَِّبي ِ َصلَّى اَّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن النَّاِر َفَما 
َزالُوا َحتَّى َخَمَدِت النَّاُر، َفَسَكَن َغَضُبُه َفَبَلَغ النَِّبيَّ َصلَّى اَّللُ 

ُجوا ِمْنَها ِإَلى َيْوِم الِقَياَمِة َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َلْو َدَخُلوَها َما َخرَ 
   الطَّاَعُة ِفي الَمْعُروِف 

“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem size bana itaat etmenizi 
emretmedi mi?” Onlar da: “Evet” dediler. Emir:  

“Benim için odun toplayın” dedi. Onlar da topladılar. “Bir 
ateş yakın” dedi, onlar da yaktılar. “İçine girin” dedi. Onlar 
düşündüler ve birbirlerini engellediler. Dediler ki:  

“Ateşten Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e kaçtık” Onlar bu 
halde devam ederken ateş söndü ve emirin de öfkesi dindi. Bu 
hâdise Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e ulaşınca şöyle buyurdu:   

“Şayet o ateşe girselerdi kıyamet gününe kadar oradan 
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çıkamazlardı. İtaat ancak meşrû olan konudadır.”107  

Cuma ve cemaat namazlarının terki Allah’a isyan olan bir 
husustur ve salgın bahanesiyle bu şiarları iptal etmeye dinde 
ruhsat verildiğine dair bir delil yoktur. Lakin bel’amlaşmış din 
adamları ağızlarını eğip bükmektedirler! 

Fudayl b. Iyad rahimehullah dedi ki: “Dünya âlimi ve ahiret 
âlimi olmak üzere iki tür âlim vardır. Dünya âliminin ilmi yayılmış, 
ahiret âliminin ilmi ise gizli kalmıştır. Ahiret âlimine tabi olun ve 
dünya âliminden sakının ki şekeriyle sizi alıkoymasın.” Sonra şu 
ayeti okudu: 

“Ey iman edenler! (Biliniz ki), hahamlardan ve 
râhiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan 
yerler ve (insanları) Allah yolundan alıkoyarlar.”(Tevbe 34) 
Sonra dedi ki: 

“Ayette geçen; “el-Ahbar”: âlimlerdir ve “er-Ruhban”: 
âbidlerdir.  Âlimlerinizden çoğunun kılık kıyafeti Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem’in kıyafetinden çok Kisra ve Kayser’in 
kılık kıyafeti gibidir. Şüphesiz Nebî sallallahu aleyhi ve sellem 
binalar kurmak için kerpiç üstüne kerpiç, kamış üstüne kamış 
koymadı.  Lakin ilim ona yükseltildi ve o da bunun için kolları 
sıvadı. Âlimler çok, hikmet sahipleri azdır. İlimle kastedilen ancak 
hikmettir. Kime hikmet verilmişse ona pek çok hayır verilmiş 
demektir. Şayet âlimlerimizde sabır olsaydı yöneticilerin 
kapılarına gitmezlerdi.”108 

                                                

107 Sahih. Buhârî (4340, 7257) Muslim (1840, 40)  
108 Sahih. Acurri Ahlaku’l-Ulema (s.82) Ebu Nuaym Hilye (8/92) 
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Hocaların Kitap ve Sünnete Aykırı Olduğu Bilinen 
Fetvalarına Uyanlar Onları Rab Edinmiş Olurlar! 

Adiy b. Hatim radiyallahu anh’den: “Ben, Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına gittim. Boynumda altından 
bir haç bulunuyordu. Bana dedi ki:  

َيا َعِديَّ اْطَرْح َهَذا اْلَوَثَن ِمْن ُعنُِقَك َقاَل َفَطَرْحُتُه 
َواْنَتَهْيُت ِإَلْيِه َوُهَو َيْقَرأُ ِفي ُسوَرِة َبَراَءَة َفَقَرأَ َهِذِه اْْلَيَة 

ِ{ َقاَل ُقْلُت } اتََّخُذوا أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْرَباباا ِمْن ُدوِن اَّللَّ
ُموَن َما أََحلَّ  ِ ِإنَّا َلْسَنا نَعُبْدُهْم َفَقاَل أََلْيَس يَُحر ِ َيا َرُسوَل اَّللَّ

ُ َفُتِحلُّوَنُه؟ َقاَل قُ  َم اَّللَّ ُموَنُه َويُِحلُّوَن َما َحرَّ ُ َفُتَحر ِ ْلُت َبَلى اَّللَّ
  َقاَل َفِتْلَك ِعَباَدتُُهمْ 

“Ey Adiy! Boynundan şu putu çıkarıp at.” Bunun üzerine 
onu attım. Ona gittiğimde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
Tevbe suresinin   

“Onlar, hahamlarını, rahiplerini ve Meryemoğlu İsa 
Mesihi, Allah'tan başka rabler edindiler” âyetini okuyordu. 
Dedim ki:  

“Ey Allah’ın Rasulü biz onlara ibadet etmiyorduk ki!” 

                                                

Zehebi Siyeru A’lam (8/434) 
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Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki:   

“Onlar Allah’ın helal kıldığı şeyleri haram kıldıklarında 
haram saymıyor muydunuz? Allah’ın haram kıldıklarını helal 
saydıklarında da helal kabul etmiyor muydunuz?” Ben: “Evet” 
dedim. Buyurdu ki:   

“İşte onların ibadeti budur!”109  

Ebu’l-Buhterî rahimehullah’tan: “Huzeyfe b. el-Yeman 
radiyallahu anh’e:   

“Onlar, hahamlarını, rahiplerini ve Meryemoğlu İsa 
Mesihi, Allah'tan başka rabler edindiler.” (Tevbe 31) 
buyuruluyor. Bunlar, haham ve rahiplere ibadet mi ediyorlardı?” 
diye soruldu. Huzeyfe radiyallahu anh dedi ki:  

أََما ِإنَُّهْم َلْم َيُكونُوا َيُصوُموَن َلُهْم َوََل يَُصلُّوَن َلُهْم 
ُموا َوَلِكنَُّهْم َكانُ  وا ِإَذا أَِحلُّوا َلُهْم َشْيئاا اْسَتَحلُّوُه َوِإَذا َحرَّ

ُموُه َفِتْلَك َكاَنْت ُربُوِبيََّتُهمْ  ُ َلُهْم َحرَّ    َعَلْيِهْم َشْيئاا أََحلَُّه اَّللَّ

“Onlar, bunlara oruç tutup namaz kılarak ibadet 

                                                

109 Sahih. Taberi Tefsir (11/417) Buhârî Tarihu’l-Kebir (7/106) 
Tirmizi (3095) Taberani (17/92) Fesevi Meşyeha (el yazma no: 130) İbn 
Sa’d Tabakat (6/219) Hatib el-Fakih ve’l-Mutefekkih (747) Beyhaki 
(10/116) Beyhakî elMedhal (261) Ziyau’l-Makdisi el-Munteka (el yazma 
no:134) Bkz.: Zeylaî Tahricu Ehadisi’l-Keşşaf (2/66)   
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etmiyorlardı. Fakat onlara, kendilerine bir şeyi helal yapınca onlar 

onu helal görüyorlar bir şeyi haram yapınca da onu haram 

sayıyorlardı. İşte onların rab edinmeleri budur.”110  

Abdullah b. Abbas radıyallahu anhuma dedi ki:   

َلْم َيْأُمُروُهْم أَْن َيْسُجُدوا َلُهْم، َوَلِكْن أََمُروُهْم ِبَمْعِصَيِة 
ُ ِبَذِلَك أَْرَباباااَّللَِّ  اُهُم اَّللَّ    َفأََطاُعوُهْم َفَسمَّ

“Hahamlar ve rahipler, Yahudi ve Hristiyanlara, kendilerine 

secde etmelerini emretmemişlerdir. Fakat onlar, Allah’a isyanı 

emretmişler, onlar da bu emirlere itaat etmişlerdir. Bu sebeple 

Allah, hahamları ve rahipleri: “Rabler” diye isimlendirmiştir.”111 

Rebi' b. Enes rahimehullah’tan: “Ben, Ebu’l-Âliye 
rahimehullah’a “Onlar, hahamlarını, rahiplerini ve 
Meryemoğlu İsa Mesihi, Allah'tan başka rabler edindiler.” 
(Tevbe 31) âyetinin manasını sordum ve dedim ki:   

بُوِبيَُّة الَِّتي َكاَنْت ِفي َبِني ِإْسَراِئيَل؟ َقاَل  َكْيَف َكاَنِت الرُّ
ِلَقْوِلِهْم َوُهْم  ا َنَهْوَنا َعنَّا اْنَتَهْيَناَقالُوا َما أََمُروَنا ِبِه اْئَتَمْرَنا َومَ 

                                                

110 Sahih mevkuf. Abdurrazzak Tefsir (2/272) Taberi Tefsir (11/419) 
İbn Hazm el-İhkam (6/290) Hatib el-Fakih ve’l-Mutefekkih (748, 749) 
Beyhakî (10/116) Beyhakî el-Medhal (259) Beyhaki Şuab (7/45) 

111 Hasen mevkuf. Taberi Tefsir (11/420) 
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ِ َما أُِمُروا ِبِه َوَما نُُهوا َعْنُه فَ  اْسَتْنَصُحوا َيِجُدوَن ِفي ِكَتاِب اَّللَّ
ِ َوَراَء ظُُهوِرِهمْ  َجاَل َوَنَبُذوا ِكَتاَب اَّللَّ    الر ِ

“İsrailoğullarında bu rab edinme olayı nasıldı?” Ebu’l-Aliye 
rahimehullah dedi ki:   

“Onlar: “Bize ne emrederlerse ona uyarız, neyi de 
yasakladılarsa, sözlerini dinleriz” dediler. Hâlbuki bunların 
emrettikleri ve yasakladıkları şeylerin hükmü, Allah’ın kitabında 
mevcuttu. İnsanlar din adamlarının telkinlerini nasihat kabul edip 
aldılar ve Allah’ın kitabını arkalarına attılar.”112  

Yaygın Hastalıkların Sebebi, Çirkinliklerin Alenî 

İşlenmesidir 

İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan: “Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurmuştur: 

 ِ َيا َمْعَشَر اْلُمَهاِجِريَن َخْمس  ِإَذا اْبُتِليُتْم ِبِهنَّ َوأَُعوُذ ِباَّللَّ
وا ِبَها أَْن تُْدِرُكوُهنَّ َلْم َتْظَهِر اْلَفاِحَشُة ِفي َقْوٍم َقطُّ َحتَّى يُْعِلنُ 

ِإَلَّ َفَشا ِفيِهُم الطَّاُعوُن َواْْلَْوَجاُع الَِّتي َلْم َتُكْن َمَضْت ِفي 
أَْسََلِفِهُم الَِّذيَن َمَضْوا َوَلْم َيْنُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإَلَّ 

                                                

112 Hasen maktu. Taberi Tefsir (11/420)  
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ْلَطاِن َعَلْيِهْم َوَلمْ  ِة اْلَمئُوَنِة َوَجْوِر السُّ ِنيَن َوِشدَّ  أُِخُذوا ِبالس ِ
َماِء َوَلْوََل  َيْمَنُعوا َزَكاَة أَْمَواِلِهْم ِإَلَّ ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمَن السَّ
ِ، َوَعْهَد َرُسوِلِه ِإَلَّ  اْلَبَهاِئُم َلْم يُْمَطُروا َوَلْم َيْنُقُضوا َعْهَد اَّللَّ
ا ِمْن َغْيِرِهْم َفأََخُذوا َبْعَض َما ِفي  ُ َعَلْيِهْم َعُدوًّ َسلََّط اَّللَّ

ا أَْنَزَل أَيْ   َوَيَتَخيَُّروا ِممَّ
ِ ُتُهْم ِبِكَتاِب اَّللَّ ِديِهْم َوَما َلْم َتْحُكْم أَِئمَّ

ُ َبْأَسُهْم َبْيَنُهمْ  ُ ِإَلَّ َجَعَل اَّللَّ  اَّللَّ

“Ey Muhacirler topluluğu! Beş şey vardır ki bunlarla 
müptela olduğunuz zaman, (sizde bir hayır kalmaz) ve ben 
sizlerin ona erişmenizden Allah’a sığınırım. Bir topluluk 
içinde çirkinlikler (zina, fuhuş) açıkça ilan edilecek şekilde 
ortaya çıktığında mutlaka aralarında tâûn hastalığı ve 
kendilerinden önce geçmiş milletlerde meydana gelmemiş 
hastalıklar yayılır. Ölçü ve tartılarda eksiltme yapıldığı 
zaman mutlaka onlar kıtlık, geçimsizlik ve yöneticinin zulmü 
ile iptila edilirler. Mallarının zekâtını vermediklerinde 
mutlaka yağmurdan mahrum edilirler. Şayet hayvanlar 
olmasa hiç yağmur yağdırılmazdı. Allah’ın ahdini ve 
rasulünün ahdini (düşmanla yapılan anlaşmayı) bozan her 
topluluğun başına mutlaka Allah, kendilerinden olmayan 
düşmanı musallat eder ve düşman o topluluğun 
ellerindekilerden bazısını alır. Yöneticileri Allah’ın kitabıyla 
hükmetmezse ve Allah’ın indirdiklerinden işlerine geleni 
seçerlerse mutlaka Allah onların azabını kendi aralarında 
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kılar.”113 

Yöneticiler yaygın hastalıkların önüne geçmek istiyorlarsa, 
Allah’ın dinine müdahale etmeyi derhal terk etmeli, Allah’ın 
indirdikleriyle hükme dönüş yapmalı, alenileşmiş çirkinliklerin 
önüne geçmek için çalışmalı, hem kendileri, hem halkları tevbeye 
yönelmelidirler. Allah’tan bir ceza olarak gelen bu musibetin 
önüne Allah’a isyanla geçilemez! 

Maslahatları Gözetmek ve Cemaatle 

Namazın Tatili Meselesi  

Soru: Es-Selamu Aleykum ve rahmetullahi ve berakatuhu 

Değerli şeyhimiz! Virüslerin yayılmasına mani olmak için 
mescidlerde beş vakit namazın men edilmesine dair fetvaya 
ta’likiniz hususiyetiyle, onların fetvaları daha büyük kötülüğü def 
etmek kuralına uygun değil midir? Kişi hastalığın taşıyıcısı olabilir 
ve işin başlangıcında bunun farkında olmaksızın cemaatle 
namaz kılanlara bulaştırabilir ve bu da virüsün yayılmasına 
sebep olmaz mı? 

Prof. Dr. Hâkim el-Mutayri’nin cevabı: Ve aleykum selam 
ve rahmetullahi ve berakatuhu. Ve hayyakellah 

İslam, iman ve tevhidin hakikatini bilen kimseye, hastalık 
korkusuyla mescidlerin kapatılıp beş vakit namazları engelleme 

                                                

113 Hasen. İbn Mâce (4019) Hâkim (4/582) Taberânî Evsat (5/61) 
Ru’yani Musned (1423) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (8/333) Beyhakî 
Şuabu’l-İman (3/197) İbn Asakir Tarih (35/261) 
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fetvasının bâtıl olduğu gizli kalmaz. 

İslamın ayrıntılı hükümlerini bilmek bir yana, temel 
esaslarını bilen kimseler dahi bunu hoş göremez! Bu ancak 
maddiyatçı tagutî laik batı kültüründen etkilenmenin sonucudur. 
Bu, maddi zararları emperyalizm adı altında insanı telefinden 
korkulan ana sermaye kılan yahut Hürriyet ve Liberalizm adıyla 
Allah’ın dışında kendisine ibadet edilen bir ilah kılan zihniyettir! 
Hatta onlara göre dünya hayatı ve maslahatı, dinlerinin, 
imanlarının ve ahiretlerinin maslahatından önceliklidir!  Nitekim 
İslam, hükümlerinin ortaya konması için cihadı ve Allah yolunda 
savaşmayı, canların ve malların itlafını meşru kılmıştır:  

“Fitne kalmayıp din yalnız Allah’ın oluncaya kadar 
onlarla savaşın.”  

“Allah’ın mescidlerinde O’nun isminin zikredilmesine 
mani olandan daha zalim kim vardır?”  

 Fakihler, dinin korunmasını, beş zaruriyyatın birincisi 
olduğu hususunda icma etmişlerdir. Dinin korunmasından sonra 
canın muhafazası gelir. İslam’ın hükümlerini ikame etmek, 
canların telefine sebep olan; Allah yolunda cihad yoluyla da olsa 
dinin aslıdır!  

Bundan dolayı Allah’ın evlerinde ve mescidlerde Allah’ın 
zikrini ikame etmek, beş vakit namazı ve Cuma namazını 
cemaatle eda ederek mescidleri imar etmek, ister farzı ayn olsun, 
ister farzı kifaye olsun, dinin esaslarındandır. Nitekim İbn 
Teymiyye Mecmuu’l-Fetava’da (31/255) şöyle demiştir: 
“Mescidlerin kendisi için meşru kılındığı şeylere (cemaatle 
namaz gibi) karşı kapatılması helal değildir.” 
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(Hanefî’lerden) El-Aynî, el-Merginani’nin el-Hidaye kitabına 
yaptığı şerh olan el-Benaye kitabında (2/470) şöyle der:  

“Mescidin kapısını kilitlemek çirkindir. Çünkü bu namazı 
yasaklamaya benzer.” Çünkü mescidin kapısını kilitlemek 
namazı yasaklamaya benzediği için çirkindir. Çünkü Allah Teâlâ: 
“Allah’ın mescidlerinde O’nun isminin zikredilmesine mani 
olandan daha zalim kim vardır?” (Bakara 114) buyurmuştur. 

Nitekim 1316 senesinde Mısır ulemasına, Hicazda bulunan 
veba sebebiyle Mısırlıların hacca gitmelerini engellemenin 
hükmü sorulmuş, söz birliğiyle hac farizasını engellemenin caiz 
olmadığına fetva vermişlerdir.  Mecelletu’l-Menar’da (2/30) şöyle 
geçer: “Bakanlar meclisi haccın engellenmesi meselesi için 
toplandı. Deniz sağlık meclisi Hicaz’dan Mısıra vebanın 
taşınmaması için haccı men etmeyi zorunlu görüyordu. Haccı 
engellemek, dinin temel rükünlerinden birini engellemek demek 
olduğundan bakanlar âlimlere fetva sormadan buna mani olmak 
istemediler… Bu yüzden bakanlar meclisi başkanı, saygı değer 
Mısır kadısının, faziletli Ezher şeyhinin, Mısır diyarının 
müftüsünün, el-Hakaniye müftüsü Şeyh Abdurrahman en-
Nevâvi’nin ve eski İlmî Meclis başkanı Şeyh Abdulkadir er-
Rafi’î’nin bir araya toplanmalarını talep etti. Bir araya gelip 
bakanlarla müzakere ettiler. Toplandıkları meclisten dağıldıktan 
sonra fetvanın yazılıp bakanlar meclisine gönderilmesinde söz 
birliği ettiler. Fetva şu şekildedir:  

“Hamd yalnız Allah’adır. İmamlardan hiçbiri haccın 
edasının şartı olarak hicaz beldelerinde genel kapsamlı bir 
hastalığın bulunmaması gibi bir madde zikretmemişlerdir. Böyle 
bir hastalığın varlığı, hacca güç yetiren kimselerden bu farzı 
kaldırmaz. Bundan dolayı hac yapmak için çıkmak isteyen ve 
yoluna güç yetiren kimseye bu hastalık sebebiyle engel olmak 
caiz değildir.  
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Vebalı olan bölgeye girmekten yasaklayan hadis ise, farzı 
eda etmek gibi daha kuvvetli bir muarız bulunmaması haline 
yorumlanır. Nitekim âlimlerimizin sözlerinden anlaşılan da budur. 

Yine vebalı bölgeye girmek ve çıkmanın yasaklanması, 
oraya girmek veya çıkmak isteyen kimsenin itikadına bağlı bir 
durumdur. Nitekim Tenviru’l-Ebsar Metni’d-Durri’l-Muhtar 
kitabında şöyle denilmiştir:  

“Taun (cinlerin saldırısı) bulunan beldeden çıkan kimse 
eğer her şeyin Allah Teâlâ’nın kaderiyle olduğunu biliyorsa girip 
çıkmasında bir sakınca yoktur. Eğer ona göre o beldeden çıkarsa 
hastalıktan kurtulacağına, oraya girerse hasta olacağına 
inanıyorsa bu ona mekruhtur. Böyle bir kimse girip çıkamaz.” 
Kitabın şarihi es-Sindî de bunu desteklemiştir. Allah en iyi 
bilendir.” Fetva tarihi: 2 Zilkade 1316 

Maddeci batı düşüncesi, korona vebasına karşı tutumda 
azgınlık etmiş ve meseleyi tamamen yalnızca korunma ve ilaç 
gibi tabîi tıpla sınırlamıştır. Gayb âlemiyle ve Allah’a tevbe etmek, 
O’na yönelmek, yalnız Allah’a dua etmek, O’na tevekkül etmek, 
belaya sabretmek, Allah’ın takdirine rıza göstermek, O’nun 
azametini düşünmek gibi İslam ve Allah’a imanın hakikati olan; 
imanî tıpla alakayı koparmıştır!  

Kötülükleri gidermek ve bulaşıcılığı engellemek 
gerekçesiyle mescidleri tatil etmek, farzları ikame etmeyi 
engellemek maddeci laik anlayışın, “dinî fetva” kılıfıyla örtülmüş 
bir şeklidir! 

Vebanın varlığı, yeni bir içtihat veya fetvaya ihtiyaç 
çıkarmaz. Nitekim veba ve taun Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’in zamanında da yaygındı ve Nebî sallallahu aleyhi ve 
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sellem bunun hükümlerini ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Asla 
mescidlerin kapanmasına ve oralarda namazların terkine izin 
verilmemiştir! Bilakis taun bulunan yere girilip çıkılması 
yasaklanmış, hastaların sağlıklı kimselerin yanına sokulmaması 
tavsiye edilmiş, hastalığın bulaşması inancı kesin bir şekilde 
reddedilmiş ve “Hastalığın bulaşması yoktur” ve “Peki ilkine 
kim bulaştırdı?” buyrularak hissî delil de sunulmuştur. Yine 
şöyle buyurmuştur: 

“Hiçbir şey bir şeye hastalık bulaştırıcı değildir.” Bunun 
üzerine bir bedevi:  

“Ey Allah’ın rasulü! Uyuz bir deve bütün develerin uyuz 
olmasına sebep oluyor” deyince, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurmuştur:  

“Peki ya ilk deveyi kim uyuz yaptı? Hastalığın 
bulaşması yoktur, Safer (ayının uğursuzluğu) yoktur, Allah 
her canı yaratmış, onun hayatını, rızkını ve ona isabet 
edecek şeyleri de yazmıştır.” 

Sahihu’l-Buhârî’de geçtiği gibi İbn Ömer radiyallahu 
anhuma hastalık bulaştırmasından korkulan hasta bir deve satın 
almış ve: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Hastalığın 
bulaşması yoktur” şeklindeki hükmüne razı olduk” demiştir. 

Nitekim “Hastalığın bulaşması yoktur” hadisi mütevatir 
olarak ondan fazla sahabeden (radiyallahu anhum) gelen 
rivayetlerle sabit olmuştur.  

Bu hadisi Buhârî ve Muslim’in Sahihlerinde; Ebu Hureyre, 
İbn Ömer, Cabir, Enes radiyallahu anhum,  
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İbn Hibban’ın Sahih’inde; İbn Abbas radiyallahu anhuma,  

Ahmed’in Musnedi ve Ziyau’l-Makdisi’nin Sahiha’sında; 
Sa’d b. Ebi Vakkas radiyallahu anh,  

Tirmizi ve Ahmed’in Musnedinde hasen isnadlarla; 
Abdullah b. Amr b. el-As ve İbn Mes’ud radiyallahu anhum, 

Taberânî’nin Mu’ceminde; es-Saib b. Yezid, Ebu Umame 
ve Umeyr b. Sa’d radiyallahu anhum 

Tahavi’de; Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anh rivayet 
etmişlerdir. 

Hafız İbn Hacer Fethu’l-Bari’de (10/160) şöyle demiştir: 
“Hastalığın bulaşması yoktur hadisi Ebu Hureyre radiyallahu 
anh tariki dışında Aişe, İbn Ömer, Said b. Ebi Vakkas, Cabir 
radiyallahu anhum ve başkalarından sahih yollarla sabit 
olmuştur.” 

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaştığını 
nefyetmiş, taun meydana geldiği zaman da sıhhatin korunmasını 
emretmiştir. Mescidlerin kapanmasının caiz olduğuna fetva 
veren, sıhhatli kimselere beş vakit namazı, Cuma ve cemaat 
namazlarını hastalık bulaşması korkusuyla yasaklamaktadır! 
Böylece Allah’a ve rasulüne karşı kafa tutmaktadır! Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’in nefyettiği şeyi ispat etmekte, bunu 
engel kılarak dine ters düşmekte, nassa ve icmaya muhalefet 
etmekte, İslam’da kötü bir adet başlatmaktadır! Kendi günahıyla 
beraber, kıyamet gününe kadar bu fetvayla amel edenlerin de 
günahını yüklenmektedir! Kötülüğün önüne geçme şüphesiyle, 
insanlar hakkındaki korkuyu bahane ederek Mescidlerin tatil 
edilmesi ve kesin farzlara mani olmakla, mescidleri kapatmak 
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isteyen herkesi cesaretlendirmektedir! Bununla beraber 
savaşlar, iç fitneler gibi birçok korku sebepleri, mescidleri, 
devletlerin kapatmak üzere müdahale etmeleri için arz etmeye 
sebep olmaktadır. Böylece yöneticiler maslahat iddiasıyla 
mescidleri kapatırlar!  

Hâlbuki veba ve taunlar Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in 
zamanında da mevcuttu. Medine’de veba vardı ve ilk defa giren 
herkese veba olurdu, bu durum Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’in bu sebeple Cuma ve cemaat namazlarını iptal etmeye 
ruhsat vermesine sebep olmamıştır.   

Böylece bu şüpheyi gerekçe göstermenin bâtıl olduğu 
kesin bir şekilde anlaşılmıştır. Bilakis kötülüğün vesilelerini 
kapamak kaidesi, mescidleri kapatıp Cuma ve cemaatleri tatil 
etmeye cüret eden yöneticilere engel olunmasını, onların bu gibi 
meselelere müdahale etmelerinin engellenmesini gerektirir. 
Çünkü onların bu işlere müdahaleleri şer kapılarından büyük bir 
kapıdır. Yönetimin bunun yerine beldeden insanların çıkmasına 
mani olması gerekir. Mescidleri ve cemaatle namazları 
engellemesi değil! Bu onların yetkisinde değildir! Devlet 
yöneticilerinin mescidlerde yönetim hakları sadece mescidlerde 
gözetim ve düzenleme yapmalarıdır, engelleme, kapatma ve tatil 
etme yetkileri yoktur! 

 Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in hastalığın bulaşmasını 
nefyetmesi esastır ve buna hissî, mantıkî bir delil getirmiştir: 
“Peki ilk hastaya kim bulaştırdı?” Bu da vebaların ve viruslerin 
fiilen mevcut olduklarını pekiştirmektedir. İnsanın bunlara maruz 
kalması Allah’ın kaderiyledir. Nitekim ilk hastada bu meydana 
gelmiştir. Cismi ve bağışıklık sistemi onu def etmekten aciz 
kalmıştır. Nitekim bağışıklık sistemi kuvvetli olan hasta 
olmayabilir de. Bu şahit olunan bir durumdur. Hastayla temas 
eden herkes hasta olmayabiliyor. Bulaşmanın bizzat kendisi ve 
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hasta ile temas bizatihi hastalık sebebi değildir. Bilakis sebep 
hastalığın kendisi ve vücudun bağışıklık sisteminin zayıflığıdır. 
Karantina ve korunma bundan dolayıdır, illet ve hastalığın 
bulaşıcı olmasından değil! Nitekim Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem: “Allah devasını indirmediği hiçbir hastalık 
indirmemiştir” buyurmuştur.  

Ömer radiyallahu anh zamanında Şam’da taun 
yaygınlaşmış, bu durum onların Cuma ve cemaat namazlarını 
tatil etmelerine veya mescidlerde eda etmelerini iptal etmeye 
sebep olmamıştır. Yine cenaze namazı da farzı kifayedir. İbn Ebî 
Şeybe’nin Musannef’inde, Amr b. Muhacir’in şöyle dediği rivayet 
edilmiştir:  

“Vâsile b. el-Eska radiyallahu anh ile beraber taundan ölen 
erkek ve kadın altmış kişinin cenaze namazında bulundum. Dört 
tekbir aldı, bir selam verdi.”  

Cemaatle namazın yasaklanmasına dair bu bid’at 
müslümanların bütün tarihleri boyunca görülmemiştir. Bununla 
beraber taun hastalığı koronadan çok daha tehlikeli bir 
hastalıktır. Taundan ölüm kesindir. Kendisi sebebiyle sağlıklı 
kimselere mescidleri, Cuma ve cemaatleri engellemeyi gerekli 
gördükleri Koronada ise ölüm oranı % 2dir.  Sırf yüzlerce hasta 
var diye milyonlarca müslümanı mescidlerinden, dinlerinin farzı 
ve şiarı olan cemaatlerden engellemek nasıl olabilir? Namaz 
İslam dininin direğidir! 

Mescidlerin kapanmasına ve Cuma ile cemaatlerin 
engellenmesine fetva verenleri destekleyen ne bir nas vardır, ne 
kıyas vardır, ne de muteber bir imamın fetvası! Bilakis alış veriş 
ve ticaret merkezlerinden önce mescileri kapatacak kadar 
namazı ve mescidleri hafife alan, bugünkü müslümanların 
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hayatlarında bunların değerini kaybettiren siyasi 
hevâlardır!  Hastalıktan korunmak yolculukları yasaklamayı ve 
insanların evlerinde kalmalarını zorunlu kılıyorsa dahi mescidleri 
kapatmadan, kitap ve sünnetten, sağlıklı nazardan delili olmayan 
fetvalar uydurmadan bunu yapsınlar! Cuma ve cemaatleri men 
etmeye daha önce hiç kimse cesaret etmemişti! 

Hastalığa karşı erken tanı cihazları koymaya güç yetiren 
birçok devletler, hava alanları gibi toplanma mekânlarını 
kapatmadılar. Her şehirde Cuma ve cemaatle namaz kılınan ana 
camilerin kapılarına bu cihazlar konabilir, hastalığa karşı koymak 
için mescidleri kapatmadan ve namazları iptal etmeden önlemler 
alabilirler! 

“Namazı evlerinizde kılın” hadisini gerekçe göstermelerine 
gelince, bu şiddetli soğuk ve fırtına hallerinde söz konusudur. 
Mescidlerin kapatılmasını gerektirmez. Böyle şartlarda azimetle 
amel edip mescide gelmek isteyenler alıkonulmaz. Korku, 
yalnızca korkuya muhatap ferdin Cuma ve cemaate gelme 
gerekliliğini düşürür, mescidlerin kapatılmasını ve korkmayan 
kimselerin bu farzı ikame etmelerini engellemeyi gerektirmez! 

Müslümanlar veba ve taun yayıldığı zamanlardan beri 
sünnette geldiği gibi mescidlere koşmuşlar, dua ve istiğfar 
etmişlerdir. Asla imamlardan hiç biri veba korkusuyla mescidlerin 
kapatılmasına ve namaz kılanların engellenmesine fetva 
vermemişlerdir. 

Nitekim Hanefiler, “Şu korkutucu hallerden bir şey 
görürseniz namaza sarılın” hadisinin umumu ile delil 
getirmişlerdir. Durru’l-Muhtar haşiyesinde şöyle denmiştir:  

“Korkutucu haller” sözüyle kastedilen hastalığa karşı galip 
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gelen korkudur. “Taunun kalkması için dua” sözüyle kastedilen 
bütün hastalıklar hakkında geneldir. Dua ile kastedilen dua 
niyetiyle namaz kılmaktır. En-Nehr’de şöyle denilmiştir:  

“Toplanırlarsa herkes, hastalığın kaldırılması niyetiyle iki 
rekat namaz kılarlar. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem: “Şu korkutucu hallerden bir şey görürseniz namaza 
sarılın” buyurmuştur.” 

Dinin maksatlarını gerçekleştirmek dinin hükümlerini ikame 
etmeyi tatil ederek değil, ikame ederek (yerine getirerek) olur. 
Allah’ın muradı ve maksadını Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’den daha iyi bilen kimse yoktur. Nitekim Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in zamanında da veba olmuş, müslümanları 
Cuma ve cemaatten engellememiş, hastalık korkusuyla 
mescidleri kapatmamıştır. Bilakis “Hastalık bulaşıcı değildir” 
buyurmuş, yine: “Bir yerde taun çıkarsa ve siz orada iseniz 
oradan çıkmayın” buyurmuştur. 

Sedd-i Zeria (Kötülüğün vesilelerine mani olmak) 
kaidesiyle kastedilen ise kötülüğe vesile olan mubah bir şeyi men 
etmekle alakalıdır. Mesela şarap yapacak kimseye üzüm 
satmanın engellenmesi gibi. Hâlbuki üzüm satmak veya ziraatini 
yapmak mutlak olarak yasak değildir. Çünkü din bunu 
yasaklamamıştır. Bu ihtilaflı bir kaidedir. Bu kaideyle delil 
getirenlerden hiçkimse de farzı ayn veya farzı kifaye olan bir şeyi 
tatil etmek için bu kaideyi kullanmamıştır! 

 Fetva Komisyonu bulaşıcı hastalık korkusu sebebiyle 
Cuma namazının farz olmadığına fetva vermiştir. Onların Cuma 
ve cemaatle namazı men etmeye fetva verme yetkileri yoktur. 
Böyle bir fetva Kur’ân’ın şu emrine icabeti yasaklamak demektir:  
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“Cuma günü namaz için nida edildiğinde Allah’ın 
zikrine gidin.” (Cuma 9) Yönetimin sağlıklı kimseler, azimetle 
hareket etmek istediklerinde, namazı cemaatle ikame etmekten 
engelleme hakkı yoktur. Seddi zeria kaidesi farzı tatil edemez. 
Yönetim zorunlu görürse, dinin haramlarına ve kesin 
hükümlerine siyasi fetvalarla müdahale etmeksizin, yolculuk 
etmeyi insanlara yasaklayabilir. 

Prof. Dr. Hâkim el-Mutayrî 
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Pandemi Yalanlarının Arkasındaki 

Gerçekler 

Korona Düzmecesi, Mescidlere Karşı Yıllar Önce 

Başlayan Bir Savaştandır  

Yıllardır mescidlere karşı uluslararası bir savaş 
sürmektedir. Bu savaşın amacı mescidlerin fonksiyonlarını 
geçersiz kılmak, her ülkede mescidleri radikal hareketlerle 
mücadele bahanesiyle Batı'lı işgalcilerin hizmetine sunmaktır. 
Hatta durum mescidleri kâfir laik devletlerin yetkisi altında 
kapatmak ve namaz kılanları mescidlerden alıkoymak raddesine 
varmıştır. Böylece mescidler kâfir rejimlerin diledikleri zaman 
halkın maslahatı için kapatabilecekleri resmî bir kurum haline 
getirilmiştir.  

Nitekim uyduruk bir korona salgını iddiasıyla bunu 
yapmaktadırlar!  Dinin hükümlerinin iptal edilmesinden sonra 
Mescidler müslümanların dinlerinden kalan son şiarları idi. Şimdi 
ise neredeyse mescidlerde cemaatle namazı ikame eden bir ülke 
kalmamıştır! 

 Amerika ve RAND Corporation'ın Tehlikeli Projesi:  

Camilerin kapatılması, namaz kılanların onlardan 
engellenmesi -  cemaat ve Cuma namazlarının iptal edilmesi - ve 
abartılı bir şekilde medya teşvikiyle - bu keyfî önlemlerin gerçek 
hedeflerinin, Amerika'nın İslâm dünyasını din ve kimliğinden 
uzaklaştırmak olduğu ortaya çıktı. Dün aşırılığa karşı mücadele 
ve bugün de Corona salgını ile mücadele bahanesiyle yapılan 
her iki soğuk savaşta da camileri kurban etmek istiyorlar!  
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Türkiye’deki 1980 ihtilalini organize eden, Pentagon ve CIA 
ile işbirliği içinde olan RAND Corporation 2007 yılında “Ilımlı 
İslam Ağları Oluşturmak” başlıklı tavsiyelerinde şunu ifade 
etmişti: “Radikallerin fikirlerini yaymada kullandıkları unsurlar 
camilerdir ve taraftar edinmek için camileri araç olarak 
kullanmaktadırlar. Diğer taraftan liberal demokratlar fertlerin 
mescidlere çekilmelerinden rahatsızlık duymuyorlar.” 

Rand Corporation Amerika Birleşik Devletleri'nden 
camilerin aşırı fikirlere sponsor olmamasını sağlamak için bir 
program kabul etmesini istedi ve ılımlı İslam devletlerinin ve 
örgütlerinin çabalarını destekleme yolları bulmayı önerdi. 

Bu rapor hakkında yapılan araştırmada şunlar ifade 
edilmiştir: “Rand Corporation'ın üzerinde durduğu şey 
mescidlerin bina edilmesi veya yıkılması, varlığı veya yokluğu 
açısından değildir.  Daha ziyade camilerin laikliğe ve Batı 
talitçiliğine karşı çıkan fikirlerin yayılması için kullanıldığını 
düşünüyorlar. Bu nedenle terörist yapılanmaların başlıca sebebi 
olarak görüyorlar. “Uzun Soluklu Savaşın Geleceği” başlıklı bir 
raporda araştırmacılar, camilerin halka açık yerlerde dinî 
söylemlerle destek sağlama potansiyelini görüyorlar ve bunun 
aşırılık fikirlerine imkân verdiğini düşünüyorlar. 
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RAND Corporation ile Çalışan İslami Kurumların 

Tehlikesi:  

Rand Corporation, Arap Körfezi'nde Katar'da İslamcı 
kesim, kurumları ve yazarları ile geniş bir ilişki ağı oluşturmuş, 
finansal destek vermiş ve yaptığı tavsiyelerin uygulanıp 
uygulanmadığını denetlemektedir. Yine bu raporda şunlar ifade 
edilir:   

“Demokratik sonuçları ölçme zorluğuna rağmen tüm 
seviyelerde ılımlı ağlar kurma girişimlerinin sürdürülmesi gerekir. 
Daha önce Amerika'nın komünizme karşı yaptığı bir soğuk savaş 
örnektir. Müslüman liberallerin ve demokratik İslamcıların ılımlı 
ağlarının, İslam devletlerinde demokrasinin gelişmesini ve 
büyümesini beklemesine gerek yoktu. Bu projenin kurmayı 
önerdiği ağ, demokrasiyi sıkı bir şekilde destekleme ve 
pekiştirme sürecidir. Ancak bu tarz ağları kurmanın, ılımlıları 
destekleyici olmasının yanında, istemeden, demokrasi yoluyla 
yetki kazanan İslamcılara malî ve teknik destek sağlayabileceğini 
de unutmamak gerekir. Özellikle, bu araştırmanın başka yerinde 
belirtilen İslam sembolleri hakkında yeteri kadar duyarlı şekilde 
bir imtihan uygulanmamışsa!”  

ABD ordusuna danışmanlık hizmetleri sunan RAND 
Corporation, raporunda, Amerika'nın demokrasiye ve laik 
değerlere inanan ılımlı Müslümanlar için hedef ortaklarını da 
belirledi ve bunları raporda belirtti:  

Gözlemci katılımcılar: “Genel olarak, ideolojik (akidevî) 
eğilimler kapsamında üç geniş sektör var gibi görünüyor: ABD ve 
Batı dünyasının İslam aşırılığını aşma çabalarında aralarında 
katılımcı bulabildikleri; İslam dünyası düzeyindeki sektörler: 
laikler, liberal Müslümanlar ve Sufilik dâhil ılımlı taklitçilerdir.”  
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Raporda Dennis Ross gibi analistler tarafından geliştirilen 
ABD'nin çıkarına olan tek fikire çağrı yapılmaktadır. O da şudur: 
“ABD'nin, laiklik çağrısı başlatmak ve ılımlılık güçlerinin yaşam 
standartlarında iyileştirme yapmak için kararlı reformcuları 
tanımlaması gerekir.”  

Önce Fetö gibi İslam’ın kurallarını müslümanların 
hayatlarından birer birer çıkarıp atan grupların desteklenmesi, 
sonra da AKP gibi proje partilerinin revaca ve iktidara getirilmesi 
de bu raporun uygulamaya koyulduğunun göstergesidir. 

Bu projeler yalnızca Türkiyede değil, Arap ülkelerinde de 
çeşitli şekillerde hayata geçirilmiştir. Suud’daki ve başka 
müslüman ülkelerindeki dinî üniversitelerde mezhep taklidi, hatta 
Maturidilik ve Eşarilik gibi sapık akideler “rahmet olan ihtilaf” gibi 
takdim edilmeye başlanmış, böylece demokrasiye adaptasyon 
süreci başlatılmış, Allah’ın dininde kıyas ve re’ylerle hükmetmeyi 
meşru bir yolmuş gibi sunmaya başlamışlar, bu konuda 
geçmişteki bazı büyük isimleri de paravan yaparak, 
müslümanlar, vahiy dışındaki beşerî kanunlar da konulabileceği 
fikrine dinden bir maske altında alıştırılmış, Ebu Hanife gibi 
isimlerin bayrak edinilmesi sağlanarak sapık mürcielik fikirleri 
“ılımlı islam” projesine alet edilmiştir. 

Daha dün sözde müslümanlar “Demokrasi” dininin ibadeti 
olan oy kullanma eylemini huşu içinde eda etmişler, “Demokrasi 
küfrü için” meydanlarda günlerce nöbet tutmuşlar, müslüman 
olduğunu iddia eden insanların dilinden “Demokrasi” küfrünün 
değerleri yücelttirilmiş, bu küfür yolunda ölenlere de “şehit” 
dedirttirilmişti! 

Bugün gelinen nokta ortadadır: İslam’ın düşmanları ellerini 
sürmeden, savaşmadan, kan dökmeden müslümanların 
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camilerini, Cuma ve cemaat namazlarını müslümanların (!) 
elleriyle ve dilleriyle iptal ettirmişlerdir! Durum o hale gelmiştir ki, 
kâfirler camilerin açılmasını emretseler, müslüman olduğunu zan 
ve iddia eden kimseler buna karşı çıkacaklar! Böyle bir hengâme 
içerisinde LGBTİ taraftarı insanlıktan çıkmış sapıkların sözde 
hukukî davalarla gündeme gelmelerinin tesadüf olduğunu mu 
düşünüyorsunuz? Bu sapıkları “İstanbul Sözleşmesi” gıdasıyla 
besleyip geliştiren kimlerdi? Bu ikili oyunun sözde “One Minute” 
şovundan farklı olduğunu zannetmeyin! 

Camilerin kapatılma kampanyasının, Katar merkezli 
Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği tarafından kışkırtıldığı 
gayet açık bir gerçektir. Doha kentinde de bu tavsiyelerin 
uygulanmasını denetleyen RAND Enstitüsü vardır. Katar 
medyasında Dr. Azmi Beşare gözetiminde yeni bir arap kanalı 
vasıtasıyla ve sosyal medyada İslamcılar ve laiklerden oluşan 
yazarlar vasıtasıyla da bu kampanya desteklenmiştir. 

2018'de Amerika ile Katar arasında aşırılıklarla mücadele 
için üç anlaşma imzalanmıştır. Bunun ardından,  Körfez 
hükümetleri RAND Corporation’ın tavsiyelerini uygulama 
inisiyatifini üstlendiler ve dünyadaki bütün diğer ülkelerden önce, 
hemen ilk bahane ile, üstelik diğer kalabalık mekanlardan da 
önce, ilk olarak mescidleri kapama kararı aldılar. Minberlerde 
cami imamlarının hutbelerine, Cuma ezanından sonra 
müslümanların mescidlerinde toplanmalarına son verdiler! 

İnsanların dinî haklarını ihlâl ederek, mescidleri zorla 
kapatmak için siyasi fetvalar yayınlandı. Bu suçun yaygınlaşması 
için, sözde insan hak ve hürriyetleri için mücadele ediyor gibi 
görünen laik siyasi islam partileri, kurumları ve yazarları ortak 
oldular! Sanki RAND Corporation’ın raporundaki tavsiyeleri 
uygulamaya sokma yolunda, İslam dünyasındaki aşırılığa karşı 
demokrasi ve laikliği yaymaya destek vermeye davet eden İslamî 
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kurumlarla yardımlaşmak için kendilerine kapıyı açan bu 
bahaneyi bekliyorlardı!  

Raporda bu İslam kurumlarına, Müslümanlar arasındaki 
güvenilirliklerini kaybetmemek için ABD ile aralarındaki ilişkiyi, 
onların finansal desteklerini açıklamamaları da tavsiye ediliyor!  

RAND Corporation'ın raporunda bu kurumların ABD'li 
yetkililer arasında ve yerel aktivistler (hem demokratlar hem de 
ılımlı Müslümanlar) arasında iyi ve istikrarlı bir şekilde çalışması 
önerilmektedir. Destek alan topluluklarda, bu programlar ABD 
hükümetinin kurumları tarafından doğrudan desteklenip teşvik 
edildiklerinden daha yüksek bir güvenilirlik sağlar, çünkü 
misyonları reformda yerel güçlere yardımcı olmak ve onları 
dışarıya bağımlı kılmamaktır. Jeopolitik gerilimleri fark 
ettirmeden ağlar kurulabilmesi için kurumlar ve ABD hükümeti 
arasında sadece bir veya birkaç aykırı düşülen görüşler olabilir.  

Çoğu analist partizan olmayan ve hükümete ait olmayan bu 
sivil toplum kuruluşlarının (İslami araştırma merkezleri, ılımlılık 
ve kalkınma merkezleri gibi) çalışmalarının Amerika Birleşik 
Devletleri'nin demokratik değerleri desteklemesinde daha etkili 
yollar olduğunu düşünmektedirler. Raporda bu sivil kurumların 
Ortadoğu ile orantılı olarak çoğaltılması ve büyütülmesi 
önerilmektedir!  

Günümüzde camiler, “Korona” ile mücadele 
kampanyasının doğrudan hedefi haline geldi! Bu aynı zamanda, 
Amerika'nın, Arap hükümetlerinin “İslami ılımlı güçler” ile birlikte 
uygulamasını istediği hedefin ta kendisidir. Nitekim 2007 yılında 
yayınlanan RAND raporu onlara “Mescidlerin rolünün ciddiyeti” 
üzerine odaklanmayı tavsiye ediyordu.  Onlar bunu dinin 
temeline karşı tek saldırı alanı olarak görmektedirler! Bu nedenle 
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rapor, Amerikanın ılımlılık anlayışına uygun olarak; dinde taklitçi 
akımların ve laik akımların çıkarları için mescidin dışından 
çalışan vaizleri (propagandacıları) desteklemeye ve dinî 
yönelimlerin azaltılmasına çağırıyor! 

Basra Körfezi'ne Aşırı Laiklik Empoze Etme Projesi  

Haçlı seferi hareketi özellikle Batı Amerikalı işgalcilerin en 
çok hedefledikleri bölge olan Arap Körfezi ülkelerinde, diğer 
kalabalık mekânlardan da önce camilerin kapatılmasını 
amaçlamıştır. Hâlbuki bu bölgelerde salgın yoktur ve ölüm de 
olmamıştır. Bu durum, RAND Corporation’ın önerilerini 
uyguladıklarını kanıtlamaktadır. 26 Temmuz 2017 tarihinde 
Washington’daki Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçisi Yusuf el-
Uteybe de dahil olmak üzere bazı yetkililer, Amerika’nın PBS 
kanalına yaptıkları açıklamada Körfez ülkeleri, Mısır ve Ürdün’de 
halklara aşırı laiklik empoze etmek istediklerini ve on yıl içinde 
laik devletler olacaklarını söylemişlerdir. 

Bu Körfez hükümetlerinin yönelimlerini ifade eden birçok 
laik yazar tarafından açıkça davet edilen şey de budur!  

Camilerin devlet otoritesine boyun eğdirilmesi ve kamu 
yararı bahanesi altında kapatılmak suretiyle kutsallıklarının ihlali, 
dayatılmakta olan aşırı laikliğin ta kendisidir ve sürmekte olan 
Haçlı Seferlerindendir. Özellikle Birinci Dünya savaşından sonra 
İngiliz işgali, daha sonra da İkinci Dünya savaşından sonra 
Amerikan işgali altında olan Mekke ve Medine’nin dinî önemi 
sebebiyle bu beldede dikkatle uygulandı. Ta ki Trump gelip Haçlı 
seferinin kurallarını tamamen değiştirdi. Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanıdı, uzun vadede Arap yarımadasındaki camilerin ve 
Mekke ile Medine mescidlerinin kapatılması projesini 
uygulamaya koydu.  Kâbe’ye girişleri sınırlandırdı. Bu Mescidu’l-
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Haram’dan engellemektir! Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:  

“Kâfirler, Allah'ın yolundan ve yerli ya da yolcu bütün 
insanlara eşit kıldığımız Mescid-i Harâm'dan alıkoymaya 
kalkanlar! Kim orada zulüm ile haktan sapmak isterse ona 
acı azaptan tattırırız” (Hac 25) 

“Hem onlar Mescid-i Haram’dan alıkoydukları halde 
Allah onlara niçin azab etmesin ki? Çünkü O’nun velileri 
değillerdir. O’nun velileri ancak sakınanlardır, fakat onların 
pekçoğu bilmez.” (Enfal 34) 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 
“Gece veya gündüz hangi saatte olursa olsun Kâbe’de tavaf 
eden hiç kimseyi engellemeyin.” 

Nitekim bundan önce Katar medyasında Osmanlı 
devletinin devrilmesinden bu yana Mekke ve Medine’nin 
kutsallığını ihlal etme ve onları Haçlı güçlerine tabi olan 
uluslararası sistemin doğrudan denetimine tabi tutmaya açık bir 
çağrı başlamıştı!  

Trump'ın 2017'deki Riyad konferansında yüzyılın 
anlaşmasını duyurmasından bu yana Arap Yarımadası'nın 
batılılaştırılması ve dininden hızla sıyırılması hızlandı!  

Bu projeyi 2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, tarihinde 
ilk defa putperestliğe çağıran Hristiyan kitlenin lideri olan Vatikan 
Papa'sını, İslam’ın ve vahyin beşiği olan Arap Yarımadasında 
ağırlayarak taçlandırdı. 

Arap dünyasındaki resmi fetva organları ve Katar'daki 
“Müslüman Âlimler Birliği” dininin şiarlarını ayakta tutmanın 
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zorunluluğunu gözardı ederek, kamu yararı bahanesiyle dinin 
görünen son direği olan camilerin kapatılmasına çağrıda 
bulunmaya cüret etti! 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “O: “Dini dosdoğru 
ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin” diye dinden Nuh’a 
vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve 
İsa’ya vasiyet ettiğimizi size de şeriat kıldı. Senin kendilerini 
çağırdığın şey, müşriklere ağır geldi. Allah, dilediğini buna 
seçer ve kendisine yöneleni hidayete erdirir.” (Şura 13) 

Dinin korunması, beş zaruretin en önceliklisidir ve bu canın 
korunması zaruretinden de önce gelir. Bu yüzden din, dinin 
ikamesi ve aslının korunması için, malların ve canlarının telefinin 
söz konusu olduğu cihadı meşru kılmıştır. Allah Teâlâ şöyle 
buyurmuştur:  

“Fitne kalmayıncaya ve din de yalnız Allah için 
oluncaya kadar, onlarla savaşın! Eğer vazgeçerlerse, artık 
zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.” (Bakara 193) 

“Hiçbir fitne kalmayıp din bütünüyle Allah için 
oluncaya kadar onlarla savaşın; vazgeçerlerse elbette Allah 
yaptıklarını hakkıyla görendir.” (Enfal 39) 

Dinin korunması zarureti ile canın korunması zarureti 
çakışırsa dinin korunmasının öncelikli olduğuna dair daha önceki 
yazılarda açıklama yapmıştım.  

Fakihler İslamda yöneticilere vacip olan ilk şeyin dinin 
korunması ve şiarlarının ikame edilmesi olduğu hususunda icma 
etmişlerdir. Yine dinin şiarlarının en önemlisinin mescidler, beş 
vakit namaz, Cuma ve cemaatler olduğu hususunda icma 
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etmişlerdir. Öyle ki Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bunu İslam 
ile küfür arasındaki ayırıcı çizgi kılmıştır. Sahih hadiste:  

“Bizimle onlar arasındaki fark namazdır. Kim namazı 
terk ederse kâfir olmuştur” buyrulmuştur. Yine sahih hadiste 
zalim yöneticiler ve onlara karşı silahla ayaklanmak konusunda:  

“Aranızda namazı ikame ettikleri sürece hayır” 
buyrulmuştur. Diğer rivayette: “Beş vakit namazı kıldıkları 
sürece” buyrulmuştur. 

İbn Battal rahimehullah, Buhârî şerhinde (5/126) şöyle 
demiştir: “Ümmetin cumhurunun kabul ettiği şudur: Yöneticiler 
imandan sonra küfre girmedikçe ve namazları ikame etmeyi terk 
etmedikleri sürece onlara karşı ayaklanmak ve görevden 
azledilmeleri gerekmez.” 

Namazı ikame etmek ona davet etmekle, onu iptal 
etmemekle olur. Nitekim Kadı Iyaz, Sahihu Muslim Şerhinde 
(6/246) şöyle demiştir: “Müslümanlar arasında kâfirin yönetici 
olamayacağı, yönetici küfre girerse yöneticiliğinin devam 
edemeyeceği hususunda ayrılık yoktur. Yine namazların ve 
namaza çağrının terk edilmesi de böyle bir küfürdür.” 

Yine Nevevi Muslim Şerhinde (12/229) Kadı Iyaz’ın bu 
sözünü onaylayarak nakletmiştir: “Kadı Iyad dedi ki: “Âlimler, 
yöneticiliğin kâfir için geçerli olmayacağı, eğer sonradan kâfir 
olursa azledileceği hususunda icma ettiler. Yine eğer namazların 
ikamesini ve namaza çağrıyı terk ederse de böyledir.”  
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Rand Corporation Raporu ve ABD'nin Ilımlı Ağı 

(2007 tarihli Milli Gazete haberi) 

Merkezi California da bulunan think-thank kuruluşu. CIA ile 
birlikte çalışıyor. 1948 yılında kuruldu. Etkinliğini Soğuk Savaş 
döneminde Sovyet bloğuna karşı geliştirdiği yerüstü ve yer altı 
stratejilerle kanıtladı. Ilımlı Komünizmi inşa ederek Sovyet 
Bloğun yıkılmasında CIA ile birlikte başrolü oynadı. Şimdi en 
önemli çalışması Müslüman ülkelere yönelik "Ilımlı İslam" projesi.  

Elimizde Rand Corporation un 2007 Raporları var. 
Raporun birinci bölümünde, Soğuk Savaş döneminde Sovyetlere 
karşı geliştirilen strateji ve uygulamalara örnekler veriliyor. Bu 
bölümden öğreniyoruz: 

* Mesela o zaman ABD yönetimi CIA eliyle, Venezuela 
petrol yataklarına anti-sabotaj eylemleri düzenlemiş.   

* Sovyetlere yönelik  Rusça yayın yapan radyolar kurmuş.  

* Komünizm karşıtı Rusça yayın ve kitapları desteklemiş.  

* Kurduğu uydurma vakıflar aracılığıyla sivil toplum 
kuruluşlarını, dernekleri ve gazeteleri desteklemiş.  

* Gazetecilere maaş bağlamış.  

* Bazı işçi sendikalarının liderlerinin yanına asistan adı 
altında CIA ajanlarını yerleştirmiş. (Acaba şimdi Türkiye de kaç 
tane böyle asistan var?)  

* CIA kendisi deşifre olmamak için, bazı tanınmış vakıfları 
kullanmış.  



165 

 

* Mesela Dünya Öğrenci Birliğini bizzat CIA kurdurmuş ve 
finanse etmiş. Ancak "CIA parayı doğrudan değil de Rockceller 
ve Ford Vakfı aracılığıyla" vermiş. (Türkiye de de faaliyette 
bulunan Soros’un Açık Toplum Vakfı acaba şimdi hangi ülkelerde 
kaç tane dernek, örgüt ve vakıf veya gazeteyi bu yolla besliyor) 
Soğuk Savaş döneminde amaç Ilımlı Komünizmi getirmekti. Ve 
Ilımlı Komünizm (Glasnost), Sovyet Bloğunu yıktı.  

Rand Corporation un hazırladığı 2007 tarihli raporun 
başlığı ne garip ki; "Ilımlı Müslüman Ağlar Oluşturmak" CIA ve 
Amerikan yönetimine sunulan Raporda, Ilımlı Müslüman Ağın 
oluşturulması için desteklenmesi gereken gruplar bakın nasıl 
sıralanmış: 

* Liberal ve laik Müslüman entelektüeller! 

* Genç ve Ilımlı Din Bilginleri! 

* Ilımlı Toplumsal Liderler! 

* Cinsiyet Eşitliğini Savunan Kadın Grupları! 

* Ilımlı gazeteci ve yazarlar!  

Bu bölümde en ilginç önerilerden biri de şu, rapordan 
aynen alıyoruz: 

"ABD bu grup (ya da kişilerin) resmi ziyaretlere katılımlarını 
sağlayarak, kendi kamuoylarında ve siyaset çevrelerinde daha 
iyi tanınmalarını sağlamalı." 

Son dönemde birdenbire popüler olan  entelektüelleri, ılımlı 
din bilginlerini, dernekleri, gazeteci ve yazarları şimdi bir kere 
daha düşünün.  Ya da Amerikan karşıtı iken, Bilderberg 
toplantılarına katılacak kadar ılımlılaşıveren siyasi, akademisyen 



166 

 

ve yazarları? 

Karşınıza bambaşka bir pencere açılacaktır.(Not: Bir 
sonraki yazımızda inşallah Rand Raporu ndan, bu amaç için 
İslami grupların nasıl tahrik edileceği, aralarında nasıl ihtilaflar 
çıkarılacağı, hangi yollarla kuşatma altına alınacağına yer 
vereceğiz. Okuduğunuzda gerçekten çok şaşıracaksınız? 

Randın önerileriyle yaşadığımız gelişmelerin birebir nasıl 
örtüştüğünü göreceksiniz.)…114 

Gökhan Güler; Koronavirüs İle İlgili Senaryolar 

Koronavirüs ile ilgili şaşırtıcı senaryolardan bir tanesi daha; 
Rockfeller Vakfı’nın 1 Haziran 2010 tarihli raporu. Dünyanın en 
zengin ailelerinden olan Rockefeller ailesine ait Rockefeller 
Vakfı’nın 1 Haziran 2010 tarihinde yayınlamış olduğu son derece 
şaşırtıcı bir rapor var. 

2010’da yazılan rapora göre gelecek 15-20 yılda 
teknolojinin getireceği düzenler irdelenmiş. Raporun önemli yanı 
şu: Bazı senaryolar oluşturulmuş ve söz konusu senaryoların 
yaratacağı etkiler incelenmiştir. Rapor “önceden belirlenebilir 
durumlar” ve “belirsizlikler” olarak iki kategoriye sahip.   

Tüm senaryolar “Çin, Hindistan ve diğer ulusların” 
yükselerek çok kutuplu bir küresel sistemin ortaya çıkmasıyla 
başlıyor. Ben bu bağlamda yazılarımda uzun bir süreden buyana 
dünyada tek kutuplu dünya düzenin yerini çok kutuplu dünya 

                                                

114 https://www.milligazete.com.tr/haber/1009619/rand-corporation-
raporu-ve-abd-nin-ilimli-agi  

https://www.milligazete.com.tr/haber/1009619/rand-corporation-raporu-ve-abd-nin-ilimli-agi
https://www.milligazete.com.tr/haber/1009619/rand-corporation-raporu-ve-abd-nin-ilimli-agi
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düzenine bıraktığını sık sık değinmekteyim. 

1 Haziran 2010 tarihli rapora dönecek olur isek, neredeyse 
bugünü ifade ediyor. Çin, özellikle yakın geçmişte yükselmeye 
geçmiş. 2017 yılında ABD ile Çin arasında ticari/askeri bazı 
sürtüşmeler başlamış. 2019 da ise NATO’nun Çin’i tehdit olarak 
nitelediği görülmüştür. 

Buna karşın Çin ise kendi vizyonunu “yeni ipek yolu” ile 
ortaya koyarak alternatif bir düzen seçeneği ortaya çıkarmıştır. 

Rapor gelecek için dört önemli senaryo oluşturuyor.  

1- CleverTogether, 2- Hack Attack, 3- Smart Scramble, 4- 
Lock Step. 

İlk senaryo koordineli ve başarılı bir dünya öngörüyor. 
Küresel sorunlar el birliği ile çözülüyor. Bu senaryoda güçlü 
ittifaklar ve daha temiz bir dünya görülüyor. 

İkinci senaryo nispeten daha güvensiz ve düzensiz. Ana 
tema teknolojinin kontrolsüzleşmesi üzerine. 

Üçüncü senaryo ise merkezi otoritelerin zayıfladığı, 
bireylerin ve yerel toplulukların ön plana çıkarak sorunları 
çözmeye giriştiği bir senaryo. 

Dördüncü senaryo ise yani “LOCK STEP” ise yukarıdan 
aşağıya hükümet kontrolü öngören, otoriter bir düzene 
geçileceğini belirtiyor! 

Bu senaryoya göre dünyaya salgın bir hastalık bulaşıyor ve 
7 ayda 8 milyon insan ölüyor! 
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Salgının ekonomi üzerine öldürücü bir etkisi oluyor. Rapor, 
felaket senaryosu için “pandemi” kavramını kullanıyor. 

Yeri gelmişken ifade edelim günümüzde Dünya Sağlık 
Örgütü, korona virüs için kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir 
alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen 
“Pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıkladı. 
Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya 
yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren 
salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır. 
Senaryoya göre: Virüs Güneydoğu Asya da yayılıyor. Uçuşlar 
durduruluyor. Uluslararası ticaret duruyor. Turizm zayıflıyor. 
İşyerleri ve ofisler boş kalıyor. Rapor, olacakları daha 2010 
yılından nokta atışı şekilde yazmış. 

Rapora göre insanlar salgından korunabilmek için 
hükümetlere sınırsız yetki vermeye başlıyor. Yaşanan kriz 
sonucu toplumlar kendi egemenliklerinden vazgeçiyor ve 
güvenlik karşılığında kontrollü bir dünyaya geçiş yapılıyor. Yeni 
düzende teknolojik gelişmeler hükümetler kontrolüne giriyor, 
gelişme yavaşlıyor. Yenilikler hükümetler tarafından hayata 
geçiriliyor. Pandemi korkusu gıda kontrolünü ön plana çıkarıyor. 
Sağlık taramaları önkoşul haline geliyor. Teknoloji kısıtlanıyor. 

Son bir bilgi, ABD’de Roche ilaç şirketinin korona virüsü 
tedavi edecek ilaç geliştirildiği bizzat ABD Başkanı D. Trump 
tarafından dünyaya duyurularak kendilerine teşekkür edildi. 
Roche ilaç şirketi bilindiği üzere Rockefeller ailesine ait. Yukarıda 
da ifade ettiğim üzere 2010 yılında yayınlanan ilgili raporu 
yayınlayan da Rockefeller ailesine ait olan Rockefeller Vakfı. Ne 
tesadüf öyle değil mi? 
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